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Door Henk Jongsma

Mens en dier (2)
Inleiding
In veel romans die in de afgelopen tien, vijftien jaar zijn
verschenen, spelen dieren een belangrijke rol. In de
laatste roman van Jan van Mersbergen, De Ruiter, is een
dier zelfs de verteller: we zien alle (spannende)
gebeurtenissen door de ogen van een oud paard.
In de boeken die in deze lesbrief aan de orde komen, is
steeds een mens de hoofdpersoon. Maar in al die boeken is
een belangrijke rol weggelegd voor een dier of voor dieren.
Met die dieren willen mensen bijvoorbeeld geld verdienen
of beroemd worden. Of ze beschouwen zo’n dier zo
ongeveer als hun beste vriend. Of ze gebruiken een dier
om hun eenzaamheid te verdrijven. Enzovoort. Er zijn
talloze varianten als het gaat om de verhouding tussen
mens en dier. Die varianten, daar gaat het om in deze
lesbrief. En om de dieren natuurlijk.

Opzet van deze lesbrief
Je leest fragmenten uit zestien verschillende boeken en maakt daarbij opdrachten.
•
In opdracht 1 zoek je uit om welke dieren het gaat in elk boek.
•
In opdracht 2 bekijk je de mensen uit de boeken.
•
In opdracht 3 onderzoek je welke verhoudingen er bestaan tussen mens en dier.
•
Tot slot moet je kiezen welk van deze zestien boeken je eventueel zou willen lezen
en die keuze motiveren.

Niveau
Deze lesbrief is te gebruiken in klas 4 en hoger havo en vwo.

De zestien boeken
schrijver
titel
uitgever
jaar van uitgave
genre
bijzonderheden
meer informatie

Gerbrand Bakker
De omweg
Uitgeverij Cossee, Amsterdam
2010
roman
genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2011 en de
AKO Literatuurprijs 2011
https://gerbrandbakker.wordpress.com/
http://www.leestafel.info/gerbrand-bakker
http://www.librisliteratuurprijs.nl/2011/bakker

Inleiding
Een vrouw, nog niet zo oud, trekt zich, zonder iemand iets te zeggen, terug op het
platteland van Wales. Ze wil een nieuw begin maken, en vooral pijnlijk medisch
nieuws ontvluchten. In de buurt van het oude huis dat ze heeft gehuurd, heeft ze
een kring van stenen ontdekt. Daar ziet ze ook dassen, die verdwijnen zodra ze haar zien.
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Fragment uit De omweg (p. 18-21)
De dag daarop scheen de zon. Het weer was hier heel anders dan ze zich had voorgesteld; het kon
heel stil en nogal warm zijn, zelfs nu, diep in het jaar. Ze ging rond het middaguur naar de kring van
stenen. De dassen waren er niet, wat ze niet vreemd vond omdat ze meende te weten dat het
nachtdieren zijn. Op de gedetailleerde kaart die ze had gekocht liep inderdaad een groene stippellijn
over haar oprijpad en erf. Zelfs de naam van haar huis stond op de kaart. Het huis van het kippenhok
bleek iets minder dan een kilometer verderop te staan, in een grotere omtrek om haar heen waren
meerdere boerderijen. De kring van stenen werd weergegeven door een soort bloem, waarnaast in
een ouderwets lettertype stone circle stond. De berg bleek Mount Snowdon te zijn. Bij de steencirkel
voelde ze zich bekeken, terwijl ze de vorige keer nog bijna gedacht had hem ontdekt te hebben. Ze
trok haar kleren uit en ging als een koudbloedig dier op de grootste kei liggen. Hij verwarmde haar rug.
Ze viel in slaap.
Al een paar nachten kalmeerde het stromen van de beek haar niet meer; geluiden – krakende
planken, geschuifel van (zo mocht ze hopen) kleine dieren en een bijna onverdraaglijk klagende roep
vanuit het bos – hielden haar wakker, en als ze wakker was, begon ze na te denken. Ze wond zich
toch weer op, werd kwaad en opstandig. Ze zuchtte, draaide, woelde, stelde zich voor wat er in haar
lichaam gebeurde. Ook probeerde ze de licht zeurende pijn te lokaliseren. Zeurend, en niet – zoals ze
verwacht had – knagend, als tientallen kleine snaveltjes die zich langzaam maar zeker een weg
vraten. Misschien reageerde ze gewoon goed op de paracetamol die ze innam. Angstig werd ze ook.
Gisteravond, terwijl ze zichzelf bekeek, rokend, was haar gezicht veranderd in een vreemd gezicht,
niet langer een spiegelbeeld maar een gluurder. Het was november, in december zouden de dagen
nog korter worden. Gordijnen, had ze op het vel papier geschreven dat voor haar op de tafel lag. Het
was het eerste woord dat ze opschreef. Ze was teruggegaan naar de slaapkamer, had het raam
dichtgeschoven en nog een tijd lang naar de onbedekte ruit liggen staren, met een hartslag alsof ze
een paar keer de trap op en af was gelopen.
Toen ze wakker werd, begreep ze eerst niet wat er bij haar voeten gebeurde, ze dacht aan wind en de
gaspeldoorn. Haar voetzolen werden niet beroerd door iets scherps. Heel voorzichtig tilde ze haar
hoofd van de steen. Eerst zag ze een witte streep, die een
streep was door de zwarte vlakken ernaast, ze dacht meteen
aan de koppen van de zwarte schapen. Donkere, kleine ogen
keken van tussen haar voeten omhoog, de das staarde recht
haar schoot in. De spieren in haar nek begonnen te trillen,
haren kriebelden op haar voorhoofd. Het dier keek haar aan, ze
vroeg zich af of hij haar werkelijk zag, of een das begrijpt dat
ogen ogen zijn. Hij verroerde zich net zo min als zij dat deed, al
kon dat niet al te veel langer duren omdat haar halswervels
pijnlijk gekromd tegen de steen drukten. Toen kroop het dier
traag de steen op, tussen haar kuiten en knieën door. Hij hief
en draaide zijn kop en begon te snuiven, neus scheef, blik recht
vooruit. Ze kwam razendsnel omhoog en legde beide handen in haar schoot. De das schrok daar zo
van, dat hij opsprong en zich in de sprong half omdraaide, weg van haar. Hij landde op haar
linkerbeen, haar voet zat hem bij zijn vlucht in de weg. Hij beet in haar wreef. Ze had de tijd een tak
van de grond te rapen en hem ermee te slaan. Ze sloeg zo hard dat de tak knapte op zijn rug, met een
droog geluid, dat haar ondanks de schrik deed vrezen dat ze zijn ruggengraat gebroken had. Hij
gromde en kronkelde, en verdween hobbelend onder een gaspeldoorn. Een paar vogeltjes vlogen op.
Daarna werd het heel stil, bloed drupte langs haar voet op de steen, ze voelde weinig pijn en dacht:
laat maar even bloeden. Ze lag weer op haar rug, de steen gaf nu geen warmte meer af. Ze liet één
hand in haar schoot rusten, haar lichaam leek terug te zijn. Vreemd dat ze dat gisteravond niet
begrepen had. Eigenaardig ook dat een dier dat haar aanviel vanzelfsprekend een ‘hij’ was.
Aangezien ze geen verbanddoos had, moest ze een oud T-shirt stukknippen. Ze liet heet water in het
bad lopen en hield haar voet erin tot de huid begon te rimpelen. Daarna knoopte ze een reep stof om
haar voet. Later trok ze uit het stapeltje boeken dat op het tafeltje naast de divan lag The Wind in the
Willows en herontdekte hoe nors en eenzelvig dassen kunnen zijn, een dier dat ‘simply hates society’.
’s Avonds begon de voet te kloppen.
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Pauline de Bok
De jaagster
Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen
2014
roman
http://www.paulinedebok.nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/01/ik-verlang-naarde-jacht-1432930-a581370

Inleiding
Een jonge Nederlandse vrouw zoekt haar heil op het Duitse platteland, vlak bij
de grens van het vroegere Oost-Duitsland. Ze hoort verhalen over een oude
jaagster, die een geheimzinnig leven zou hebben geleid. Ze gaat op onderzoek
uit en leeft zich steeds meer in de oude vrouw in. Ze gaat ook jagen.

Fragment uit De jaagster (p. 151 en 152)
Ze kwamen! Niet te geloven, ze kwamen echt. Recht voor ons sjokten ze een voor een uit het donkere
sparrenbestand de zon in. Het waren er vijf. Ze keken aandachtig om zich heen en begonnen te
grazen. Door mijn verrekijker zag ik hoe ze hun tong om de graspollen draaiden en ze afrukten. Peter
zat bewegingloos naast me, hij ademde nauwelijks.
Ze stonden dicht op elkaar. Twee ranke, jonge herten, nog zonder kronen, twee volwassen
geweidragers – een twaalfender en een zestienender, nog
enigszins gehavend van de bronst – en een oudere heer,
stram en schonkig met een massieve hals vol zwarte
manen. Aan zijn rechterstang had hij nog een kleine kroon,
de ijstak ontbrak, aan de linker had hij alleen een gaffel en
ontbrak de middentak; verbluffend sterk stonden de
oogtakken aan weerszijden van zijn kop af. Dat moesten
nog geduchte wapens zijn.
Ik had de keus. Stiekem hoopte ik dat de jonge herten
dicht op elkaar bleven staan. Het bloed klopte in mijn
slapen. Ik moest beslissen, straks was ik te laat. Peter zou
niet schieten, wist ik, in elk geval niet eerder dan ik. Toen
keek het oude hert om zich heen en stapte naar de poel om te drinken. Ik hield mijn geweer in de
aanslag, ik schat dat het honderd meter was. Het was doodstil. Machtig stond het hert in mijn
draadkruis, een paar tellen aarzelde hij voor de poel. Dat was het moment dat ik de trekker
overhaalde.
Een fontein van modder spatte rond hem op toen hij viel. Nog voor de druppels neerkwamen, vlogen
de andere herten in razende versnelling het bos in, takken kraakten, boompjes braken, vogels krijsten
in paniek op, mijn karabijn rookte.
‘Weidmansheil!’ hoorde ik nog gedempt Peters stem naast me. Hij leunde achterover, toen boog hij
zich naar me toe en gaf me snel een zoen. Lachend schudde hij zijn hoofd: ‘Een kronen-tienender,
fantastisch, perfecte beheersing.’
Nog nooit had ik hem zo ongedwongen meegemaakt. ‘Geef me een Karo, Peter, ik moet roken.’ Hij
stak twee sigaretten op en reikte er mij eentje aan. Ik lachte veelbetekenend.
‘Wat is er?’ vroeg Peter, bereid om in alle plezier te delen.
‘Niks. Niks voor jou. Je bent opgelucht, hè?’
Hij knikte en leek voor het eerst de eind-dertiger die hij was.
We bleven naar het hert kijken dat met zijn kop vooruitgeschoven in de modder lag. ‘Voorgoed naar
de eeuwige jachtvelden,’ mompelde ik pathetisch. Even had ik niets op te houden, het was een
vreemd intiem moment.
‘Wat denk je, waar zit het schot?’ vroeg ik.
‘In zijn hart,’ zei Peter omdat het goed klonk, ‘je hebt hem recht in zijn hart geraakt.’ Hij schrok, omdat
hij hoorde wat hij eigenlijk zei en voegde er snel aan toe: ‘We gaan kijken.’ Plotseling miste ik Drystan
en Gitte, die zouden nu gespannen als een veer mijn gebaar afwachten waarop ze hun neus achterna
mochten gaan.
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Op onze tenen slopen we naar het hert, alsof we nog niet geloofden, dat het echt dood was. Ik liep
eromheen, streek over zijn hals om zijn leven nog te voelen, zijn lichaamswarmte. Ik liet zijn manen
tussen mijn vingers glijden, omvatte zijn machtige oogtakken. Ten slotte beroerde ik zijn neus, die
kale, vochtige, rubberachtige dop, de onontbeerlijke wegwijzer door zijn leven. Die had hem nu niet
gebaat.
schrijver
titel
uitgever
jaar van uitgave
genre
bijzonderheden
meer informatie

Adriaan van Dis
De wandelaar
Uitgeverij Augustus, Amsterdam/Antwerpen
2007
roman
http://www.adriaanvandis.nl/
http://www.vpro.nl/profielen/profielenoverzicht/adriaan-van-dis.html
http://www.atlascontact.nl/auteur/adriaan-van-dis/

Inleiding
Mulder is in Parijs gaan wonen. Elke dag maakt hij zijn wandelingen. Op
een avond is er een grote brand in een kraakpand. Een hond springt
boven uit een raam, en springt tegen Mulder op. Mulder neemt het dier
mee naar zijn appartement. De hond had alles gezien. Met hem moet het verhaal beginnen. Hoe hij
voor het raam danste en uit een brandend huis sprong, zo begint de roman.

Fragment uit De wandelaar (p. 104-106)
Brief van de hond: een grote gele plas voor de deur van de wc. Een stil verwijt, op de juiste plek; had
zijn baas het maar niet zover moeten laten komen. Mulder nam hem snel mee naar buiten. Als
kersverse hondenman wist hij inmiddels dat er twee soorten
plassen bestonden: de noodzakelijke en de sociale. En ook
van de sociale plas moest zijn hond worden verlost. Mulder
gunde hem alle tijd voor het besprenkelen van uitwerpselen,
bomen en paaltjes. Het voorspelbare gedrag. Etensresten
als vertrapte crêpes en kots kregen eveneens een beurt –
tenzij hij er zelf zin in had. Bij een platgereden duif of rat trok
Mulder hem weg omdat hij zich er anders in zou
omwentelen, ook daarin week zijn hond niet van gewone
honden af. Maar al wandelend had hij ook een bijzondere
neus voor drukwerk ontwikkeld. Hij besnuffelde elke krant
die op zijn pad kwam – alsof hij hem eerst wilde lezen alvorens te zegenen. Hetzelfde bij
reclamefolders, flarden affiches en strooibiljetten – de geur van drukinkt wond hem op. Zoals Mulder in
zijn boeken streepte, markeerde zijn hond papier. Voorbeeld doet volgen. Sinds hij met regelmaat
zorgvuldig werd geborsteld waste hij zich ook beter en spoelde zelfs voor het binnengaan zijn poten in
het frisse water van de goten, ja, hij leerde goede manieren. En slechte. Zo bleek hij een neus voor
rangen en standen te hebben ontwikkeld. Dure honden trokken ineens zijn aandacht: gecoiffeerde
poedels, kortademige pekinezen, beige pointers die bij het bankstel pasten en nuffige schoothondjes
met strikken in het haar. Er hoefde maar een mantelpak met zo’n bewegend kraagje langs te komen,
of hij ging breeduit op de stoep liggen kwispelstaarten. De shampoo was hem naar z’n kop gestegen
en dat was nog tot daaraan toe, maar hij gedroeg zich ronduit arrogant als hij een straathond
tegenkwam. Geen snuffel kon er meer af. Verwarrend: had Mulder net in het voetspoor van zijn hond
oog gekregen voor zwervers en outcasts, bleek diezelfde hond, verwend door zijn nieuwe luxeleven,
zich van zijn arme soortgenoten te distantiëren. En hij dacht nog wel van hem te kunnen leren. Hij
snoof zijn wereld op. Als ze ’s avonds hun laatste ronde maakten en Mulder, aangestoken door al dat
geklater, ook tegen de muur van het park plaste, deed zijn hond daar altijd nog wat druppels bovenop.
Het ontroerde hem de eerste keer. Nu ben ik dus een hond, dacht hij. Maar misschien wou zijn hond
juist aan het hondzijn ontsnappen en leerde hij al jarenlang voor mens.
Die middag gebeurde er iets waarbij de rollen nog diffuser werden. Bij een parkje aan de voet van de
hoge kademuren van de Seine, waar je zo het water in kan lopen en Mulder de hond vaak even
losliet, werd juist door twee pompiers een aangespoelde sporttas op het droge getrokken. De hond
liep er met hoge staart op af. Mulder riep hem terug, maar de pompiers lieten hem zijn gang gaan en
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schudden de druipende tas voor z’n ogen uit ... Zes pasgeboren golden retrievers rolden over het
gras. De hond verkende de lijkjes, rook eraan, besprenkelde ze niet. Hij keek vragend op naar zijn
baas: wat moeten we hiermee aan? De pompiers wilden de hondjes in een grote witte zak gooien, als
vullis. Ze hielden er een op aan zijn staart. De hond jankte vreselijk, alsof zijn eigen jong daar
bungelde, en toen de mannen hem uitlachten liet hij grommend zijn tanden zien. Het scheelde niet
veel of hij vloog ze aan. Ze sommeerden Mulder onmiddellijk in te grijpen, maar de hond liet zich niet
pakken. Geen pompier mocht naderbij komen. De hond pakte een van de jongen bij het nekvel en de
baas wist wat hem te doen stond: op de knieën en gedienstig de tas openhouden. Elk lijkje werd met
zorg teruggelegd. Eén lichaampje viel bij het oppakken uiteen. De hond weigerde het aan te raken.
Een pompier wierp Mulder een paar rubberhandschoenen toe. Hij moest het opruimen. Er zat niks
anders op. Hij kon het niet laten de geur van het lijkje op te snuiven, de drang was te groot. Het wond
hem op.
Wie was hier baas? Wie was hier nog hond?

schrijver
titel
uitgever
jaar van uitgave
genre
bijzonderheden
meer informatie

Martin Michael Driessen
Rivieren
Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam
2016
verhalen
winnaar ECI Literatuurprijs 2016
http://martinmichaeldriessen.com/

Inleiding
Een regisseur, zwaar alcoholist, leent de kano en de tent van zijn zoon om de
rivier af te varen. Hij moet stoppen met drinken. Maar dat is niet makkelijk: ‘Wat
hem in de weg stond, dacht hij terwijl hij whisky bijschonk in het plastic bekertje
uit de badkamer, was zijn enorme wilskracht.’

Fragment uit Rivieren (p. 23 en 24)
Hij was opgelucht, de adrenaline kwam tot rust, hij nipte van wat er nog restte in de fles.
Maar een uur of wat later, net toen hij bijna sliep, begon het opnieuw. Het briesen. Het likken aan het
tentzeil. Hij werd razend en kroop opnieuw de regen in, op blote voeten ditmaal, vastbesloten hier
voor eens en altijd een einde aan te maken. Iemand had hem ooit uitgelegd dat het een probleem in
de veehouderij was dat kuddes als deze niet natuurlijk gestructureerd waren. Normaal zou zijn: een
stier, koeien van verschillende leeftijden, en kalveren. Als je
daarentegen allemaal jonge dieren van dezelfde leeftijd en
hetzelfde geslacht bij elkaar zette, zoals pinken en vaarzen,
dan vroeg je om moeilijkheden. Dat werden dan bendes van
jeugdige delinquenten. Een ensemble hoort ook uit alle
leeftijdsgroepen te bestaan, en niet alleen uit jonge Romeo’s,
zoals dat van de Munt. Toen hij zijn cyclopenlamp goed en wel
over zijn hoofd had getrokken en ingeschakeld, keek hij recht in
de ogen van de witte vaars met de zwarte kop. Het waren
onuitstaanbaar grote en diepzinnig vrouwelijke ogen, precies
waar hij nu helemaal geen boodschap aan had. Het beest had
gele clips met het nummer 234 in beide oren. Het stond wijdbeens voor de tent en staarde hem aan.
Hij krabbelde vloekend overeind en richtte zich op. De vaars tilde haar staart op en spoot een enorme
straal poep over zijn koelbox. Hij deed drie snelle stappen naar voren, haalde uit en sloeg de
whiskyfles met alle kracht tegen haar kop. Het klonk dof, alsof hij een aambeeld had geraakt. De fles
brak niet. Het dier deed een paar passen achteruit, de horens laag, het leek even of het tot de
tegenaanval over zou gaan. Hij hoorde hoe de rest van de kudde ervandoor ging. Maar de witte vaars
met de zwarte kop bleef staan, alsof ze vastbesloten was alles te doen om hun relatie te redden. Hij
ging op haar af, de fles geheven. Ze voerde uiteindelijk een soort lompe pirouette uit en probeerde er
toch maar vandoor te gaan. Hij wist zelf niet wat hem bezielde maar hij sneed haar de pas af en dreef
haar de landtong op waaronder zijn kano lag afgemeerd. Het beest kon geen kant meer op. ‘Weg, uit
mijn oog, verzink!’ brulde hij en haalde uit met de fles. Ze stapte schichtig opzij en verloor haar balans.
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Haar achterhand gleed weg over de oeverrand en even keek hij een half rund aan. Ook dat verdween
en hij hoorde hoe het beest reutelend de steile oever afrolde. Er klonk een doffe smak, als van een
zwaar projectiel dat in het slijk slaat, en direct daarna begon een klaaglijk loeien. Hij liep naar de rand.
De vaars lag vlak naast zijn kano. Een voorpoot uitgestrekt in een uitzichtloze houding, de andere
weggeknikt onder de romp. De beide achterpoten daarentegen lagen vredig naast elkaar. Maar een
van de ijzeren staken waaraan het prikkeldraad was bevestigd stak uit haar flank. Het beest had
zichzelf opgespiest.

schrijver
titel
uitgever
jaar van uitgave
genre
bijzonderheden
meer informatie

Pauline Genee
Duel met paard
Em. Querido’s Uitgeverij BV, Amsterdam
2014
roman
debuut; gebaseerd op de ware geschiedenis van
‘Kluger Hans’
http://paulinegenee.nl/
https://www.groene.nl/artikel/over-lijntjes-en-kleuren
http://8weekly.nl/recensie/boeken/pauline-genee-duelmet-paard-de-tol-van-eigenzinnigheid/

Inleiding
Berlijn, 1904. De hoofdstad is in de ban van het wonderpaard Hans, dat
rekenen kan. Elke week is er een optreden op de binnenplaats van een
wooncomplex. Schillings is de presentator, Von Osten is de man die het paard heeft leren rekenen.

Fragment uit Duel met paard (p. 21-24)
‘En nu,’ kondigde Schillings aan, ‘verzoekt de heer Von Osten iemand uit het publiek om twee getallen
in Hans’ oor te fluisteren.’
Een nerveuze stilte trad in. In de voorste gelederen keek men besmuikt opzij, enkele heren knikten
naar hun buurman, was dit niet echt wat voor hem, dan? Haha, grapjas. Gekuch, geschraap van een
keel.
Het duurde even voor zich uit de voorste rij een kleine, donkere man losmaakte, gekleed in een voor
de tijd van het jaar veel te warme wollen jas. Hij zwaaide zijn bolhoed van zijn hoofd en maakte zich
met een zangerig accent bekend: ‘Een zeer vereerde bezoeker uit een zuidelijk buurland!’
Von Osten keek de man glazig aan.
‘Un visitatore,’ verhelderde de man in zijn eigen taal. Von Osten
haalde zijn schouders op. ‘Ist mir doch egal.’ Hij wees naar Hans.
‘Twee getallen graag.’
De kleine man was onder zijn openvallende zwarte jas tiptop
gekleed, met glimmende schoenen en een keurige bolhoed. Hij
ging op zijn tenen naast het paard staan. Zo haalden zijn
Italiaanse lippen net het paardenoor, waarin hij zacht iets
fluisterde. Toen stapte de kleine man terug, onzichtbare
paardenharen van zijn wollen jas vegend, licht buigend naar de
oude man: ‘Grazie, signore Von Osten, ik ben zeer vereerd.’
Von Osten gebood de Italiaan om naast hem te komen staan: hier graag. Het lengteverschil tussen de
twee viel nu pas echt goed op. Twee dames op de voorste rij moesten erom giechelen. De oude man
richtte zich weer tot het paard.
‘Hans, je hebt de twee getallen gehoord. Jij gaat die bij elkaar optellen.’
Wat? In het publiek beet men op de onderlip. Longen hielden de aangezogen lucht vast tot het ros iets
zou doen. Maar het dier stond stil.
‘Hans!’ De oude man klonk geagiteerd. De Italiaan wiebelde zenuwachtig heen en weer op zijn
glimmende schoeisel.
‘Tel op!’
Nu brieste het paard, trok aan de teugel, deed een stap naar achteren en kwam bokkend weer tot
stilstand. De Italiaan deed instinctief een stap opzij, de oude man stampvoette. ‘Hans!’
Toen begon het dier toch met zijn hoef te tikken en na twaalf keer hield hij op.
‘En, mijnheer de bezoeker uit Italië, is dit aantal correct?’
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De kleine man tuitte zijn lippen en schudde langzaam zijn hoofd. ‘Het spijt me, Herr Von Osten, maar
nee ...’
Tussen de teleurgestelde, dalende oooohs siste iemand: ‘Zie je nou wel!’
‘Haha,’ schamperde de dikbuikige man tot zijn buurman, ‘is de ondergrondse elektriciteit soms nu al
uitgevallen?’ De spitse vrouw dankte de Heer. Schillings riep om stilte. Von Osten trok boos aan een
leidsel.
‘Oké, Hans, oké. Nou geen grappen meer. Hoeveel zat je ernaast?’
Het paard stampte tweemaal licht met zijn hoef en boog zijn hoofd, als een kind dat na lang
aandringen toegeeft toch van de suiker te hebben gesnoept.
‘En, mijnheer de Italiaan?’
De bezoeker stond bewegingloos. Toen begon hij kleintjes te knikken en prevelde hoofdschuddend:
‘Ma questo è, questo è ...’
Hier en daar werd al geklapt, gefloten zelfs, maar Von Osten schudde zijn hoofd; de opdracht was niet
klaar.
‘Hans! Wat was dus het juiste totaal?’
Veertien maal kletterde de rechterhoef op de keien. De Italiaanse heer knikte heftig, het klopte echt
helemaal, en daarna schudde hij ongelovig zijn hoofd, bolhoed in de hand: ‘È vero, vero, vero ...
incredibile!’ Zijn verbijsterde gezang werd overstemd door daverend applaus en luid gejuich, op het
dak werd gefloten en rond Frau Piehl dansten de kleuters in het rond. De binnenplaats veranderde in
een kolkende, warme chaos, de biddende vrouw verborg haar gezicht in haar handen.
‘Het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn,’ riep een dikbuik in het oor van zijn buurman, ‘bijvoorbeeld
iets met neurostraling?’ Zijn stem kwam nauwelijks boven het lawaai uit. Zijn buurman knikte afwezig.
‘Of gedachtegolven,’ ging de eerste door, ‘daar heb ik pas nog iets over gelezen!’
‘Dat paard,’ riep zijn vriend terug, ‘wat was dat ook alweer voor een draver?’
De ander haalde zijn schouders op.
‘Dames en heren!’ riep Schillings vanaf de trap. ‘Alstublieft, we zijn bijna klaar, alleen de kleuren en de
letters nog!’
Von Osten draaide zich weer naar Hans. ‘Godzijdank,’ mompelde hij. ‘We zijn er bijna doorheen.’
Twee geslaagde proeven met kleur- en letterherkenning later kondigde Schillings aan dat de
bijeenkomst afgelopen was. Hij haastte zich de trap af om de oude man te assisteren met vragen uit
het publiek, maar toen hij bij het paard aankwam stond het dier daar alleen. Schillings vloekte
binnensmonds, keek snel de binnenplaats rond en zag nog juist hoe Von Osten door zijn voordeur
naar binnen stormde en die met een knal achter zich dichtsmeet.
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Sanneke van Hassel
Ezels
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam
2012
verhalen
http://www.sannekevanhassel.nl

Inleiding
Een man, ruim boven de veertig, is op weg met zijn vriendin naar een huisje
dat hij heeft gehuurd. Het is winter. Ze stoppen bij een soort boerderij om er
iets te drinken.

Fragment uit Ezels (p. 63-65)
Even later liepen ze over het lege erf. In een hoek lag een leeggelopen springkussen, verderop stond
een plastic ezel op een veer. Ze was in staat erop te gaan zitten, dacht hij, maar gelukkig, ze hield
zich in. Ze stapte een bijgebouw binnen en kwam algauw weer naar buiten met het eerste poesje dat
haar ontsnapt was: het gestreepte exemplaar met de lodderoogjes.
‘Daar was je, kleine stouterik. Je mag niet zomaar weglopen. Dat vind ik helemaal niet leuk.’ Terwijl zij
fluisterend het beestje tegen zich aan drukte, liepen ze langs hokken in verschillende soorten en
maten. Er woonden kippen, langharige cavia’s en Vlaamse reuzen. Aan de hekken waren pijlen
bevestigd. Het was onduidelijk waar die naartoe leidden. Het leek of iemand ooit vol goede moed
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begonnen was bewegwijzering aan te brengen en er toen van de ene op de andere dag de brui aan
had gegeven. Misschien omdat de Europese subsidie op was? In elk hok lagen een of twee witte
casinobroden in de modder, soms met een paar afgebroken hompen ernaast.
Plotseling stond hij oog in oog met een vreemd dier. De kop zat even hoog als zijn eigen hoofd. Hij
deed een stapje terug. Het dier had een wollige vacht en grote donkerbruine ogen, bol als knikkers. Ze
keken elkaar aan. Het dier knipperde niet. Was het een lama? Het waren toch lama’s die heel ver
konden spugen?
Voor de zekerheid liep hij terug naar de cavia’s.
Voor hun hok stond zijn vriendin het poesje in haar shawl te
wikkelen.
‘Zullen we gaan?’ vroeg hij.
Ze knikte vaag en vervolmaakte de draagdoek van haar shawl
die ze om haar hals had geknoopt.
‘Dan is het nu tijd voor het afscheid,’ zei hij.
Ze klemde het poesje tegen zich aan en glimlachte naar hem
zoals ze die dag nog niet eerder had gedaan.
Hij dacht aan de voordelen die het zou opleveren als hij haar zou aanmoedigen de poes te houden,
hoe gedwee ze zou zijn, hoe ze zich, zodra ze weer in het huisje waren en hem in een doosje bij het
vuur hadden gelegd, tegen het dier aan zou vlijen, hem zou omhelzen, haar warme adem bij zijn oor,
hoe alles weer als vanzelf zou gaan.
Tot zijn verbazing haalde ze het poesje uit de shawl en zette het neer. Het dier keek versuft om zich
heen en hinkte weg.
‘Als je hem per se mee wilt nemen, houd ik je niet tegen,’ zei hij.
Ze keek strak voor zich uit en zei: ‘Ik weet hoe dat gaat. Zodra hij iets groter is, trekt hij zich niets meer
van me aan. Dan gaat het er alleen nog om dat ik hem op tijd te eten geef en dat ik hem zo nu en dan
achter zijn oren kriebel, en daarbij is het niet van belang dat het mijn handen zijn die hem kriebelen.
Een levende krabpaal, dat zal ik worden, iets om tegen aan te schurken, meer niet. En dan heb ik het
nog niet over jouw bijdrage gehad. Hoe ik iedere keer dat je langskomt zal moeten horen dat je in de
stad geen dieren hoort te houden, dat hij stinkt, noem maar op.’
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Eva Meijer
Het vogelhuis
Uitgeverij Cossee, Amsterdam
2016
roman
gebaseerd op het leven van Len Howard (1894-1973), die
leefde in een klein huisje op het Engelse platteland en
daar de vogels bestudeerde in en rond haar huis
http://www.evameijer.nl/bio.htm
http://www.evamusic.nl/weblog/weblog.htm
http://www.tzum.info/2016/10/filmpje-marijke-schermeren-eva-meijer-vpro-boeken/

Inleiding
Al eerder was er iemand de heggen aan het snoeien, midden in het broedseizoen. Ze heeft een
verzoek aan de gemeenteraad gericht om de snoei uit te stellen.
Jacob en Terra zijn vogels.

Fragment uit Het vogelhuis (p. 10-12)
Jacob komt me aan het begin van het pad waarschuwen.
Nog voor ik het hoor weet ik dat ze begonnen zijn. Nadat ik
de brief van de gemeente kreeg – helaas, onmogelijk,
individuele belangen, planning – en mijn bezwaar verstuurde
ben ik bijna twee weken niet weg geweest. Gisteren kreeg ik
bericht dat mijn bezwaar toch door de burgemeester in
overweging is genomen en dacht ik dat het gevaar geweken
zou zijn. Ik loop zo snel als ik kan, mank als een oud paard,
ze zijn nu met zijn drieën. Jacob vliegt als een gek heen en
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weer, net als de rest van de koolmezen, de roodborsten en het mussenstel.
‘Daar zitten nesten,’ roep ik, mijn hart klopt in mijn keel, het is al gebeurd, alleen de merels nog,
misschien zijn ze net uitgevlogen, de roodborsten waren zeker nog te klein.
Een jonge man met rood haar, halflang, zijn gezicht rond en gevuld met sproeten zet zijn
gehoorbescherming af. ‘Wat zegt u?
‘Jullie hebben alle jonge vogels doodgemaakt.’ Ik spuug de woorden uit, er komt water mee.
Hij kijkt naar de heg, zijn ogen spleetjes tegen de zon, houdt even zijn adem in, aarzelt. ‘Sorry.’
‘Kijk dan.’ Jacob roept en klaagt, de mussen kwetteren, toepen de andere mussen. De merels maken
een huilend geluid dat ik niet van ze ken.
De jongen kijkt naar de lijsters en de roodborsten en de mezen die heen en weer over de heg vliegen,
naar het veld en terug, over de hoofden van zijn collega’s, naar mij. Een wolk trekt over zijn blauwe
ogen. Hij stopt de andere twee mannen, wijst naar de mussen schuin voor hem. Ze vallen stil – ik hoor
de vogels des te harder. Ze roepen en roepen, als bij een aanval van eksters, maar zonder einde.
Ik blijf buiten tot de mannen uit het zicht zijn. Alle vogels hebben de heg verlaten, alleen Jacob blijft
achter. Ik roep, bied hem een nootje aan. Hij komt niet.
Ik volg de heg, zoek naar nesten, naar achtergebleven jonkies, ik zie niemand meer, alleen veertjes
tussen de afgesneden blaadjes en takken. Bij de hoek vind ik een gevallen kleintje, een mus, net in de
veren – ik pak het bruine lijfje voorzichtig op, weet al dat het niet goed is. Het diertje trilt, wordt dan
helemaal stil, veel stiller dan het stil dat leven inhoudt. Met mijn andere hand maak ik een kuiltje in de
aarde onder de heg, ik leg hem zacht neer, maak dan het kuiltje dicht.
De stilte wikkelt zich om me heen en vergezelt me naar huis, waar de koolmezen nerveuzer dan
anders rondvliegen. Ik vul de voertafel voor ze, vroeger dan normaal, misschien leidt het ze af –
nootjes, brood, wat stukjes peer, geen vette dingen omdat het broedseizoen is.
Het groen van de late lente blijft overweldigend, sprankelend – een weelde. Voor het huis ga ik op een
van de oude tuinstoelen zitten, mijn heup lijkt uit mijn lichaam los te willen komen. Vervloek dat oude
lijf.
Terra landt op mijn schouder. Haar nageltjes prikken in de stof van mijn bloesje. Ze is aanhankelijk,
ook al slaapt ze nooit binnen. Ze heeft haar nest in de hoge appelboom gemaakt, niet in de heg,
goddank. Ze is niet onder de indruk van het snoeier – ze heeft genoeg meegemaakt om te weten dat
het niet loont je druk te maken. Met haar snavel tikt ze op mijn schouder, heel licht, alsof ze me ergens
aan wil herinneren.
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Jan van Mersbergen
De hemelrat
Uitgeverij Cossee, Amsterdam
2005
roman
http://www.janvanmersbergen.nl/
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=mers002

Inleiding
Edward is werkstudent in een laboratorium van een ziekenhuis. Hij smokkelt
een proefdier, een zwarte rat, mee naar huis. Dat is uiteraard streng
verboden.

Fragment De hemelrat (p. 17-19)
Het was wam in de tram. De geur van de wasserij weekte zich los van
de kooi. Edward drukte zijn been tegen de vuilniszak. De zon brandde
op de ruiten en hij voelde het zweet in straaltjes uit zijn oksels langs
zijn lichaam lopen. Dezelfde zure geur. Zijn ogen gleden over de
ramen van de huizen waar de tram langsreed en langzaam draaiden
ze naar het donkere glas voor hem. Haar vingers wriemelden aan de
stof van haar broek, ze wreef de bloemblaadjes. Ze draaide haar
gezicht naar hem toe en keek naar de kooi. Ze rook het.
Heb je een hamster bij je?
Een rat.
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Mag ik hem zien?
Hij keek vlug over zijn schouder. De mensen achter hem hadden niets gehoord. Hij knikte, zette de
kooi op zijn bovenbenen, draaide zijn schouders een beetje naar voren en schoof de vuilniszak weg.
De rat zat op het zaagsel, in zijn lijfje klopte het. Keer op keer liet hij zijn kop hangen en lichtte hem
meteen weer op, scheef en trillend en schuddend, alsof zijn kop te zwaar was.
Het meisje zuchtte. Ze boog naar voren. De rat werd kleiner. Door de spijlen van de ruif keek ze naar
het diertje. Heb je hem allang?
Nog maar net.
Edward hield zijn handen tegen de zijkant van de kooi. Ze draaide haar ogen naar hem toe en wierp
hem een blik toe alsof ze samen een geheim deelden. De bel van de tram rinkelde. Ze keek weer naar
de rat, hield haar gezicht nog dichter bij de kooi en met haar vinger wees ze naar het diertje, ze raakte
de tralies van de ruif aan.
Wacht, zei hij en hij lichtte de ruif op, hield zijn benen heel stil, ademde niet. Het plastic van de
vuilniszak knisperde. Langzaam liet ze haar vinger zakken. De rat verroerde zich niet, het gedreun van
de wielen van de tram verstilde, en heel voorzichtig streek ze met het topje van haar wijsvinger over
de snoet van de rat. Ze liet haar vinger over de rug van het beestje gaan, de haartjes weken en haar
vinger liet een streep achter, die zich langzaam weer sloot. Edward zag dat het diertje zijn kopje
draaide en haar hand volgde. Zijn achterpootje strekte zich en trilde en toen haar blik even de zijne
raakte voelde Edward een trilling door zijn lijf gaan, van zijn nek naar zijn benen, alsof haar
vingertoppen heel zacht over zijn rug gingen.
Hij houdt zijn kop zo scheef, zei ze.
Edward zei niets. Ze streek de rat nog een keer over zijn rug en toen haalde ze haar hand weg en liet
hij de ruif weer zakken en zonder dat de tram onder een viaduct, langs een hoog gebouw of onder een
rij bomen doorreed, gleed er een schaduw over haar ogen. Ze keek naar de kleine zwarte rat die zich
voorzichtig oprichtte, zijn kopje weer liet hangen, overeind kwam en zijn neus trillend tegen het metaal
van de ruif hield. Haar blik was vertederd en bezorgd tegelijkertijd.
Is hij soms ziek?
De tram remde plotseling en kwam stil te staan. Er stond een auto overdwars op de rails. Zijn
knipperlichten floepten aan en uit. Edward zag een man om de auto heen lopen.
Ziek?
Omdat hij zo raar beweegt. Hoe hij met zijn kopje schudt. Ze voegde eraan toe: En zijn hok is zo klein.
Die kooi is niet van mij.
Ze keek hem aan.
Hij komt uit een laboratorium.
Haar wenkbrauwen gingen omhoog. Wilden ze hem niet meer?
Hij knikte.
En jij hebt hem meegenomen?
Hij knikte nog een keer en zei: Ze zeiden dat hij geluk brengt.
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Margriet de Moor
Van vogels en mensen
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen
2016
roman
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=moor003
http://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/18september.html

Inleiding
De moeder van Olivier zit in de gevangenis: ze heeft, om haar moeder te
wreken die onschuldig gevangen zat, een moord gepleegd. Zijn vader werkt op
Schiphol: hij verjaagt de vogels van de start- en landingsbanen. Op een nacht
gaat hij mee. Ghina is een collega van zijn vader.
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Fragment uit Van vogels en mensen (p. 237-239)
Met een reuzenhandschoen van verweerd bruin leer in haar vuist wurmt ze zich weer de bus uit. ‘Moet
wel hè, mensen gaan voor,’ zegt ze nog als in zichzelf, zacht en zinloos.
Samen met de arenden kijkt hij toe hoe ze het steile, vlerkachtige haar uit haar gezicht en hals
wegveegt en uitschudt op haar rug, waarna ze de bruine reuzenhandschoen aantrekt, die reikt tot aan
haar elleboog.
Ze doet dat met een diepe groef tussen haar wenkbrauwen,
alsof er iets niet in orde is.
De drie keizersarenden vliegen. In hun hoofd de geheime
boodschap uit de buurt van de vliegtuigen te blijven.
Roofvogels zijn zeer leergierig, zoiets is ze gemakkelijk in te
prenten. Uit gewoonte spieden Ghina’s drie arenden naar een
prooivogel, maar weten zelf ook wel: die is hier moeilijk te
vinden. Hun wat kleinere medevogels geven geen krimp bij
welk vliegtuig dan ook, maar kom niet bij ze aan met een
keizersarend. Meeuwen, patrijzen, fazanten, kwartels en juist
ook de Canadese gans: zelfs als ze er van hun leven niet één
hebben gezien, woedt de angst voor de keizersarend in hun lijf.
Ghina heeft dit alles aan Olivier verteld. Over die angst zei ze nog: ‘Als een duistere zekerheid.’ Ook
zei ze: ‘Ze waarschuwen elkaar dat het hier stikt van de arenden en je dus maar beter kunt oprotten.’
Nu staat hij samen met haar omhoog te kijken. Hij heeft gezien hoe ze de arenden een voor een op de
rug van haar gehandschoende hand heeft gezet en losgelaten. Met hun enorme vleugels die
nauwelijks iets hoefden te doen, stegen ze op. Ver zijn ze niet gegaan. Want zij, Ghina, heeft al gauw
een greep in de uitpuilende tas gedaan, er een flinke tegen haar borst opgewarmde dode duif uit
gehaald, die aan een koord om haar schouder in de rondte gezwaaid en eveneens losgelaten.
‘Alsof hij nog leeft,’ heeft ze gezegd. ‘Arenden zijn geen gieren. Ze ruimen niet op, maar eten warm.’
Hij heeft de roofvogels met enge verende passen op de neerploffende duiven zien afhoppen, er onder
elkaar wat om vechten en ze verslinden. Eén heeft hem met een open snavel vol bloederige soep
aangekeken.
Lang en aandachtig.
‘Moet je ze toch zien!’ zegt Ghina nu en port haar elleboog tegen zijn arm. Hij doet wat ze zegt. Met
volle pensen laten haar vogels zich op dit moment drijven in de lucht, wijd uit elkaar, elk voor zich, en
soms staat er een helemaal stil. Waarom doet hij dat? Om na te denken? Om te denken: leven en,
shit, laten leven hier boven de vliegvelden? (Tenzij ik er vlug eentje weet te pakken!)
Ghina vist een reep chocola uit een zijvakje van haar tas en steekt hem die toe. De reep is half
gesmolten. Het zilverpapier zit onder de chocoladesmurrie, zijn vingers ook, alles is dubbel- en
superlekker.
De ochtend straalt. Het is kort voor achten. De zon schijnt. Een frisse maar toch al koesterende zon.
Olivier hoort niet dat er achter hen over het gras een auto komt aangereden. De gele terreinwagen
stopt.
‘Afijn,’ mompelt Ghina juist. Ze pakt haar fluitje om de keizersarenden terug te roepen.
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Lodewijk van Oord
Albrecht en wij
Uitgeverij Cossee, Amsterdam
2014
roman
http://www.vpro.nl/boeken/programmas/nooit-meerslapen/2014/Lodewijk-van-Oort.html
http://www.literairnederland.nl/albrecht-en-wij-lodewijkvan-oord/

Inleiding
De neushoorn is bijna uitgestorven, Albrecht, opgenomen in de dierentuin waar
Edo Morell directeur is, moet de soort redden. Maar met de dierentuin gaat het
ook niet goed. Dus bedenkt Edo een geweldig plan. Sariah is een neushoornspecialist uit Afrika.
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Fragment uit Albrecht en wij (p. 165-168)
Sariah laat de gedachte even bezinken. Ze zal de glimlach op mijn lippen gezien hebben, want ze kijkt
me aan met een wantrouwige blik aan en zegt: ‘En ook dat plan heb jij al klaar?’
‘Welnee,’ zeg ik, ‘daar moeten we de komende tijd met z’n allen eens lekker over gaan brainstormen.’
‘Edo Morell! Ik ken jou langer dan vandaag!’ Hoewel ze haar wenkbrauwen fronst lukt het haar niet
een glimlach te verbergen.
‘Goed dan,’ zeg ik, terwijl ik mijn handen hef, ‘ik geef me gewonnen. Ik heb inderdaad iets nieuws
bedacht. Bullshit was nog nooit zo lucratief. Trek je jas aan, dan laat ik het zien.’
De dierentuin is zojuist geopend, maar veel klanten zijn er nog niet. Samen wandelen we naar het
voedseldepot, waar Afrikaverzorgers Ingrid en Henk twee weken geleden op mijn verzoek aan een
bijzondere verzameling zijn begonnen. Zodra ik de schuifdeur van de loods opentrek komt de
mestgeur ons tegemoet. Op de tast zoek ik de lichtknop, de tl-verlichting flikkert aan. In de hoek van
de stoffige ruimte staat een aantal keukenkarren op wielen, karren zoals we die in het restaurant voor
de dienbladen met vuil servies gebruiken. Sariah loopt ernaartoe en trek haar neus op, want op de
dienbladen liggen keurig gerangschikt in groepjes van acht enkele honderden neushoorndrollen te
drogen.
‘Wat is dit?’ zegt Sariah verbaasd. ‘Wat ben jij nou weer van plan?’
Op rustige toon leg ik haar het idee uit, waarbij ik er goed op let dat ik serieus en zakelijk overkom,
geen grimassen en grappen nu.
‘Maar dit is belachelijk!’ roept Sariah halverwege mijn relaas, hopend dat ze me nog op andere
gedachten kan brengen, niet wetend dat ik mijn besluit inmiddels genomen heb. De duizenden potten
die we de komende maanden gaan vullen zijn allang besteld, en ook de etiketten en
echtheidscertificaten zijn al gedrukt.
‘Echt, Edo, dit slaat helemaal nergens op. Ik vind het dieronwaardig.’ Ze begint een lange tirade over
mijn primitieve reflexen, ik zou een puberale fascinatie hebben voor kak en pies, erg coherent wil haar
verzet maar niet worden.
‘Ik snap ook wel dat wij extra geld moeten verdienen,’ vervolgt ze, ‘en dat iets wat met de neushoorns
te maken heeft misschien wel leuk is, een neushoornknuffel of zo, maar dit! Wie koopt er in
hemelsnaam opgepotte neushoornkak?’
‘Het Stedelijk Museum,’ zeg ik kalm. ‘De
directrice heeft al honderdvierenveertig potten
besteld.’
Sariahs mond valt open. Met grote ogen staart
ze me aan.
‘Dat is niet waar.’
‘Wel waar. Honderdvierenveertig potjes, met de
hand genummerd, elk gevuld met een ronde
Albrechtbolus. Ze beschouwt het als een
eigenzinnige installatie, een modern
vanitaswerk.’
‘Dit is te gek voor woorden.’
‘Het Stedelijk betaalt vijfhonderd euro per potje,
aangezien het de eerste exclusieve serie betreft. Via een makelaar zijn we ook met een aantal andere
musea in gesprek: het MoMA, Tate Modern, noem maar op. Verder gaan we ze ook in onze winkel
verkopen, en via de website. We kunnen het wereldwijd afzetten. Merda d’Albrecht, ik denk dat het
een echte rage wordt.’
Op dat moment gaat mijn telefoon over. Ik kijk op het schermpje en zie dat ik gebeld word door mijn
vaste lijn op kantoor.
‘Goedemorgen, Sofie, wat kan ik voor je betekenen?’
‘Ingrid vraagt of je met spoed naar Afrika wilt komen. Het lijkt erop dat er vannacht iets met Albrecht is
gebeurd. Ik kan Sariah niet bereiken.’
‘Sariah staat naast me,’ zeg ik, ‘we zijn al onderweg.’ Terwijl ik de telefoon in mijn jaszak stop trek ik
Sariah aan haar arm mee. ‘Kom,’ zeg ik, ‘er is iets met Albrecht.’
‘Mijn God,’ zegt Sariah geschrokken, ‘toch niet ...’
Al rennend schud ik mijn hoofd en roep: ‘lk heb vanochtend als altijd mijn ronde gedaan. Toen was
alles nog in orde.’ Toch zie ik op weg naar Afrika de beelden al voor me. Albrecht gevloerd in stroperig
bloed, twee gapende gaten in zijn kop. Nee, denk ik, dit is onmogelijk! Zodra we de deuren van
Albrechts binnenverblijf opengooien komt Ingrid ons tegemoet, en achter het hek sjokt Albrecht
rusteloos heen en weer.
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Jaap Robben
Birk
Uitgeverij De Geus, Breda
2014
roman
https://jaaprobben.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wqxefl65boY

Inleiding
Mikael woont met zijn ouders op een afgelegen eiland. Op een dag verdwijnt
zijn vader in zee: hij probeert een bal van Mikael terug te halen, maar komt
niet terug. Mikael durft niet aan zijn moeder te vertellen wat er is gebeurd. Karl
is een visser van het eiland.

Fragment uit Birk (p. 58-61)
‘Redden jullie het een beetje?’
Dat klonk raar, ‘het redden’.
‘Het is voor jou ook niet makkelijk.’
‘Ik weet niet.’
‘Die verdomde zee. Onvoorstelbaar ook, zo zie ik hem nog lopen, zo is hij weg.’ Hij schudde zijn
hoofd.
Van onder de vissen kwam een krab tevoorschijn met opgeheven scharen. Hij sleepte een sliert wier
achter zich aan. Er zat ook een zeester tussen de vangst, die zijn poten krulde als een rups.
Zeesterren houden zich altijd zo stevig aan de rotsen vast dat wanneer ik er een probeer te pakken
het lijkt alsof je een pleister lostrekt.
‘Wil je misschien een keer mee op de kotter?’
‘Hoezo?’
‘Gewoon een dagje, kun je mij een beetje helpen. Anders zitten jullie daar maar.’
‘Misschien.’
‘Je ziet maar.’
Zwijgend boog Karl zich weer voorover. De meeste vissenogen waren dof en dood, ogen die door het
zoute water konden kijken zonder dat het prikt. Ogen die misschien mijn vader hadden gezien. Ik koos
vooral de kleine visjes en ik pakte de krab omdat ik die terug in zee mocht slingeren. Ook vond ik een
gele fles waar waarschijnlijk schoonmaakmiddel in had gezeten, het etiket was er vanaf geweekt.
‘Er drijven de gekste dingen in zee,’ zei Karl.
‘Heb jij weleens een voetbal gevonden?’
‘Een voetbal?’
‘Een rode met van die vlakjes die aan elkaar genaaid zijn.’
‘Niet dat ik weet.’
‘Hij was rood.’
‘Dat valt wel op.’
Ik knikte richting het strandje. ‘Daar ergens.’
‘Nee, niet dat ik weet.’
Dat was een goed teken, leek me. Als Karl de bal had gevonden zonder dat mijn vader zich eraan
vasthield, zou dat verschrikkelijk zijn. Nu waren ze misschien nog samen en hielp hij papa met drijven.
‘Ben je die bal al lang kwijt?’
‘Mmm.’
‘Wil je een nieuwe?’
‘Nee.’
‘Ik kan eens kijken voor je als ik in de stad ben.’
‘Hoeft niet.’
Karl zette zijn vuisten in zijn onderrug en rekte zich uit.
‘Mijn haar wordt weer lang, vind je niet?’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Valt wel mee.’
‘Wanneer het te lang wordt, voel ik dat. Dan gaat het jeuken.’
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Tussen ons in lag nog wat bruinig wier en de vis met de ronde staartvin en de regenboogglans. Zodra
ik hem oppakte, klapten zijn kieuwen open en begon hij te happen. Het lijf was
stevig als een gespannen kuitspier. In zijn ogen een diep starend zwart. Door
zijn stuiptrekkingen glipte hij bijna uit mijn handen.
Het gehap vertraagde. Hij leek iets te willen zeggen, maar had niet meer
genoeg leven om dat te doen. Iets wat mijn vader hem in zijn koude vissenhart
had gefluisterd. Iets wat hij aan mij moest doorgeven wanneer hij me tegen zou
komen. Een rilling trok vanuit mijn hals diep door mijn lichaam toen ik de gladde
schubben tegen mijn oor drukte. Ik hoorde zijn bek open- en dichtgaan en
drukte hem nog steviger tegen mijn oor. Het klapperende geluid van de
kieuwen.
Nog een stuip.
Hij ging iets zeggen! Ik kneep hard om hem niet uit mijn handen te laten
glippen. Nu komt het.
Nu!
De vis werd slap en zwaar als een slapende arm. Zijn bek hing open. Ik wilde er adem in blazen, met
mijn duimen een ritme in zijn borst drukken, maar ik was te laat.
Kutvis.
Hij glibberde bijna uit mijn handen. Stomme, dooie kutvis. Smerige, domme teringbeesten. Ik nam
hem bij zijn staart en slingerde hem met een enorme boog terug in zee. Meeuwen die om ons heen op
de rotsen en de kade zaten, sloegen hun vleugels open en doken er krijsend achteraan. Dat
weggooien luchtte op en maakte me verdrietig tegelijk.
‘Wat deed jij nou?’
Ik ging zo staan dat Karl me niet kon zien huilen.
‘Dat was een prima vis.’
Snot droop over mijn bovenlip.
‘Het was een stomme, dooie kutvis.’
‘Je hoeft niet te gaan janken.’ Onhandig legde hij zijn hand op mijn schouder. ‘Zo erg is het ook weer
niet. Je hebt me goed geholpen.’
Ik haalde mijn neus op en veegde met mijn mouw de snot weg. ‘Hij zei helemaal niks.’
‘Wie?’
‘Die vis.’
‘Die vis?’ Karl trok zijn wenkbrauwen op. ‘Nee, die vis zei inderdaad niks.’
Zonder iets te zeggen rende ik weg.
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Inge Schilperoord
Muidhond
Uitgeverij Podium, Amsterdam
2015
roman
debuut, winnaar Bronzen Uil 2015
http://www.vpro.nl/boeken/artikelen/specials/prijzen/librisliteratuur-prijs/2016/inge-schilperoord.html
https://www.youtube.com/watch?v=4pNoVO6gPlU
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/1.2338132

Inleiding
Jonathan, beschuldigd van onzedelijke handelingen met een meisje, is
vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij krijgt wel opdrachten mee van de
psychiatrische begeleiding om zijn neigingen te leren beheersen. Hij trekt weer
bij zijn oude moeder in. Zijn enige contacten zijn een door hem gevangen vis en een buurmeisje.

Fragment uit Muidhond (p. 180-182)
Hij trok zich terug op zijn kamer, sloot de gordijnen, ging op het smalle bed liggen zonder het laken
over zich heen te trekken. De ventilator die de warme lucht verplaatste, en hij dacht weer aan het
meisje, haar gezicht was zo klein en vertrouwd, ze leek op dit moment vertrouwder dan wat ook in dit
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huis, meer dan zijn eigen moeder. Hij verlangde naar haar aanwezigheid, zij zou hem rustig maken.
Vlug stond hij op en keek door de spleet tussen de gordijnen, maar het plaatsje was leeg.
Hij liet zich op de grond zakken. Een hele tijd zat hij naar het water in het aquarium te kijken, zich
afvragend wat hij moest doen. Of het zijn plicht was de vis terug te brengen
naar het meertje. Hij kon nauwelijks nog naar hem kijken, zo slecht zag hij
eruit, en het was zijn schuld dat hij hier, in deze krappe ruimte, leefde.
Toch was het allemaal zo onbegrijpelijk en zo moeilijk te beslissen wat hij
moest doen. Natuurlijk, het was zijn schuld dat de vis hier in het water hing,
maar de eerste keer dat hij het beest had gezien was het ook al zwak
geweest. Zeker was dat hij het in de natuur, zonder zijn hulp, niet had
overleefd. Hij keek of hij nog wat leven kon ontdekken in de vinnen en de
staart maar er was niets meer wat nog wat kracht uitstraalde. Uit alle macht probeerde hij te begrijpen
wat er was gebeurd, maar in zijn hoofd was alleen plaats voor de onverzettelijkheid van één gedachte.
Hij kon het dier niet terugbrengen. Op een vreemde manier voelde hij dat heel sterk. Alsof zij samen
voor iets stonden wat ze ook gezamenlijk tot een goed einde moesten brengen. Alsof zijn lot niet
alleen verbonden was met dat van het beest, maar zij ook een band hadden die stond voor iets
groters, iets ontzagwekkends wat hij niet goed begreep.
Die nacht sliep hij amper en de volgende ochtend kon hij het gevoel dat het allemaal de verkeerde
kant op ging niet van zich afschudden. Hij had nauwelijks een oog dichtgedaan en halverwege de
nacht besloten een dag werk over te slaan, zich ziek te melden. Tot ver na drieën had hij over het
werkboek gebogen gezeten en steeds maar geprobeerd de woorden tot zich door te laten dringen.
Om half zeven was hij wakker geworden van het licht. Dinsdag. De lucht weer eens in lichterlaaie. De
vis hing voor dood in het modderige water. Gespannen keek hij op de thermometer: 33 graden. En het
was vochtiger dan ooit. Bij het inademen schroeide en verdroogde de lucht zijn keel.
‘Hé!’ Hij stond voor het glas en tikte er met zijn nagel tegenaan. ‘Hé! Verman je.’
De vis had niks gegeten van het droge voer dat hij hem gisteravond had gevoerd; het lag als prut op
de bodem. Hij tilde hem uit het water en woog het dier, dat zich lijdzaam in de emmer aan de
weeghaak liet glijden. Niet meer dan 975 gram. Hij deed hem terug in de bak en een tijd bleef hij zitten
piekeren. Daarna voerde hij de vis brood en brokjes van Milk, die hij eerst klein sneed, maar het dier
at niks.
Toen hij klaar was met het verversen van het aquarium met koud water en wat algen uit de naden had
gekrabd, wilde hij beneden in de bijkeuken wat maïs voor de vis koken, maar zijn moeder zat daar
geknield op een kleedje voor het Mariabeeld te bidden. Daarom haastte hij zich terug naar boven en
ging weer voor de bak zitten en keek in het ijlbleke licht. Vervolgens stond hij op en wierp een blik in
de tuin van het meisje. Morgen. Hij moest haar binnen laten, nog een keer.
In zijn ondergoed en op slippers ging hij terug naar beneden. Zijn moeder lag op de bank en sliep
weer; een zacht, droog gesnurk klonk op uit haar keel. In de bijkeuken kookte hij wat maïs en bracht
het naar boven. Met wat leek op een grote krachtinspanning werkte de vis zich langzaam naar het
wateroppervlak, hapte daar naar de maïs maar liet zich haast onmiddellijk terug de diepte in zakken.
Op zijn knieën ging Jonathan voor het glas zitten en wachtte.
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Marita de Sterck
De hondeneters
Em. Querido’s uitgeverij BV, Amsterdam/Antwerpen
2009
roman
winnaar van de Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer
http://jeugdliteratuur.org/auteurs/marita-de-sterck
http://schrijversgewijs.be/schrijvers/de-sterck-marita/

Inleiding
Het is 1917. België is bezet door de Duitsers. Als zijn hond is weggelopen, besluit
Viktor hem te gaan zoeken.
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Fragment uit De hondeneters (p. 51-53)
‘Niks kopen van die smeerlap.’ Een marktkramer haalde zijn handen van onder zijn baard en wenkte
Victor. ‘Mijn vlees is wel echt. Voel maar. Of wilt ge iets verkopen, jongeheer? Wedden dat gij thuis
nog een vette kat of hond hebt?’
Victor schraapte zijn keel. ‘Ik zoek een grote Mechelse herder.’
‘Als ge hem vindt, verkoopt ge hem dan aan mij?’
‘Wat zoudt ge ermee doen?’
‘Ik zou hem pralines geven.’ De man legde zijn handen naast het
vlees. ‘Vergeet uw hond.’
Victor wou niet kijken naar de lapjes donker, draderig vlees, maar hij
kon niet anders. Hij haalde diep adem. In en uit en in en uit. Zweet
kriebelde op zijn voorhoofd. Hij moest proberen kalm te blijven, ook al
had hij op dit moment duizend redenen om woest te worden.
De man stopte zijn handen weer onder zijn baard. ‘Kalm aan, jongeheer. Ik dacht niet dat het u zo zou
pakken. Ge wist toch dat ge uw hond moest verstoppen?’
‘Mijn hond kwam de tuin nooit uit.’
‘Na drie jaar oorlog zijn ze nergens veilig. Was ’t een reu?’
‘Ja.’
De man wees naar een jonge vrouw die haar hoofd wegdraaide van de fluitende melkverkoper. ‘Als
een reu een teef ziet, gaat hij erachteraan.’
Victor kleurde van plaatsvervangende schaamte om wat de man de vrouw nariep.
‘Ik heb geld.’
De marktkramer trok Victor mee achter een groot zeil. Een potige jongeman tilde een jutezak op en
stak ’m Victor toe.
Victor kon ruiken wat erin zat. Geen beest rook zoals een hond. Zijn hart sloeg op hol.
De jongeman maakte de zak open. ‘Pas op, hier zou zelfs de duivel van verschieten.’
Er zat een kleine terriër in, met een rood strikje op zijn kop. Wanhopig probeerde het beestje naar
boven te krabbelen, maar de zak was te diep. De jute stond stijf van de rode vlekken. Victor hield niet
van kleine honden en al helemaal niet als ze strikjes droegen, maar toch kromp zijn hart nu ineen.
‘Wat gaat ge met dat hondje doen?’
‘Alle hondenkoersen winnen!’ De jongeman sloeg dubbel van het lachen. ‘Nee, serieus, voor deze
koekendoos met haar betaalt ge nu zoveel als vroeger voor een kalf.’
Victor herkende zijn eigen stem niet. ‘Mijn hond is me alles waard.’
De jongeman maakte een grotere zak open. Er zat een jonge bouvier in die Victor met smekende
ogen aankeek.
‘Hoeveel?’
‘Voor u tweehonderdzeventig centiemen.’
Victor zou het beest zo kunnen kopen.
‘Per kilo. Uitgebeend. Ik schat hem op twintig kilo. Reken zelf maar uit, dat kunt gij beter.’
Victor wou niet rekenen. Niet per kilo. Niet uitgebeend. Hij wou weg, maar hij mocht niet vluchten, hij
moest vragen. Met trillende vingers wees hij naar de andere zakken.
De jongeman maakte ze open. Victor staarde naar de kleine groezelige bastaardpekinees en de
halfdode straathond, beide graatmagere scharminkels.
Victor hield zijn adem in. ‘Wie koopt ze?’
‘De opkopers.’
‘Wat doen ze met de honden?’
‘Ze brengen ze naar de hondenslachterij in Boom. Vroeger mocht ge ze overal slachten, nu alleen
daar. Ze zijn streng geworden. Wie het politiereglement niet volgt, vliegt in het gevang.’
Het duizelde Victor. Dat kon niet, dat mocht niet, dat was toch onmogelijk, dat er niet alleen een
hondenslachterij bestond maar zelfs een politiereglement over het slachten van honden.
Hij moest rustig blijven, ook al dreven er zwarte vlekken voor zijn ogen.
‘Mensen eten geen ...’ Victor beet op zijn lip.
‘Geen honden? En waarom niet?’ De jongeman keek hem oprecht verwonderd aan.
‘Zijn er vandaag al vertrokken?’
‘Filibert is kort na zonsopgang met vier honden naar Boom getrokken.’
‘Was er een herder bij?’
‘Drie scharminkels en een kloeke herder.’
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‘Een Mechelse?’
‘Of een Duitse.’ De jongeman blafte een paar Duitse woorden.
Victor had zin om hem op zijn gezicht te slaan. ‘Waar is die slachterij?’
‘Buiten de dorpskom, op de baan naar Antwerpen.’
‘Hoe lang duurt het voor ze een hond hebben ...?’
‘Ze stoppen ze eerst in een kooi bij het moeras. Van daaruit worden ze naar de slachterij gebracht.
Eén keer in stukken moet ge ze ver gaan zoeken. Ze slachten ze in Boom, maar ze lusten ze overal.’
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Elfie Tromp
Underdog
Uitgeverij De Geus, Breda
2015
roman
http://www.elfietromp.nl/

Inleiding
Moeder Vera fokt Afghaanse windhonden. Maar de zaken gaan niet best. De
zoon Rein, verslaafd aan internetgames, is de verzorger van de honden.
Adelien is de ambitieuze dochter, die denkt dat ze de fokkerij kan redden door
hun beste teef te laten dekken door een topreu, in Australië.

Fragment uit Underdog (p. 41-43)
‘We gaan naar Australië. Land van de kangoeroes!’ Adelien staat hupsend in de deuropening.
‘En afghanen!’ zegt Vera.
Rein wacht tot zijn zus opzij gaat zodat hij bij de kapstok kan. Hij hangt zijn jas op een goudkleurige
hanger.
‘Diet ging dat toch niet betalen?’ vraagt Rein.
‘Diet beslist niet alles. Wij gaan.’ Adelien is nog nooit trans-Atlantisch geweest. En nu gaat ze. Voor
zaken nog wel. Dikke middelvinger voor haar vader. Dikke pluim voor haarzelf. Ze regelt haar zaken
prima. En vanavond draagt ze lingerie. De dokter zei dat het zin had. Er liggen gouden eieren in haar
schatkist. Het zou zo mooi zijn om later aan haar kinderen te vertellen. Hoe hun moeder in haar prille
zwangerschap naar het buitenland vertrok en haar bedrijf tot bloei bracht. Niks geen getut en
getreuzel. Succes, daar ging ze voor.
‘Wil je weten hoe we het gaan betalen?’ Voordat haar broer iets kan zeggen, gaat ze door. ‘We
hebben gespaard.’ Ze prikt hem triomfantelijk in de borst. Hij doet een stap naar achteren en botst
tegen het glazen salontafeltje met het goud geverfde windhondje. Nog een aandenken aan de
verliefde pottenbakker. Het dunne staartje is al drie keer gebroken en
gelijmd.
‘Pas op!’ Vera duikt achter Rein en vangt het beeld op, dat toch meer
waarde lijkt te hebben dan ze laat merken.
‘We hebben een potje van het dekgeld tot nu toe,’ gaat Adelien onverstoord
door.
‘Jullie gaan je dekgeld gebruiken voor dekgeld?’
‘Ik heb begrepen van andere fokkers dat hij het voor 5.000 euro doet. Dat
hebben we. Net. Het kost een flinke duit. We moeten Gilly ook meenemen.’
‘Gilly en haar rammelende eierstokken.’ Vera giechelt.
‘En Marquis,’ zegt Yera. ‘Als we er toch zijn, kunnen we net zo goed wat
hondenshows meepikken.’
‘Werken aan zijn titels,’ zegt Adelien.
Rein doet zijn hondenvest aan. De rits zit vast. Hij rukt eraan. Zijn moeder
neemt het over.
‘Met beleid.’ Ze frunnikt wat aan het schuivertje en de rits glijdt soepel
omhoog.
‘De Diamond Dogs heeft meer dan honderd honden. Elke hond heeft een eigen verzorger. Stel je dat
eens voor, lieverd.’ Vera kijkt hem dromerig aan.
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‘Wist je dat ze allemaal een eigen e-mailadres hebben?’ zegt Adelien.
‘Wie?’
‘De honden! De honden hebben allemaal een eigen mailadres. En laat ik je dit vertellen: de een is
beter in terugmailen dan de ander.’
‘Bonilla gaat zelden zelf naar shows. Waar zit dan nog de lol voor zo’n man?’ Vera geeft Rein een
schouderklopje. ‘Zo, helemaal ingeritst.’
‘Goed, wij gaan dus naar Australië,’ zegt Adelien. ‘En weet je wat dat betekent?’
Haar ogen zijn Rein te groot, te glanzend. Twee knikkers die ieder moment op de grond kunnen
ketsen en wegrollen naar het dichtstbijzijnde putje.
‘Dat jij moet oppassen.’
‘We gaan zaterdag over drie weken,’ zegt Vera. ‘Vlak voor het hoogtepunt van Gilly’s ovulatie.’
‘Raad eens waar de World Dog Show dit jaar gehouden wordt?’
Het is overduidelijk dat zijn zus het antwoord graag zelf wil geven.
‘Australië!’ jubelt Adelien. ‘Precies wanneer wij er zijn. Ik bedoel: beter wordt het niet. We kunnen
Marquis daar wereldkampioen maken. Wereldkampioen!’ Adelien slaat een arm om haar moeder.
‘Het is meant to be,’ zegt Vera.
‘Of niet,’ zegt Rein. ‘Misschien wint Marquis niets en is Gilly onvruchtbaar.’
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Arjan Visser
Hemelval
Uitgeverij Augustus, Amsterdam/Antwerpen
2006
roman
http://www.literatuurplein.nl/rubriek.jsp?rubId=2
http://8weekly.nl/special/boeken-specials/arjan-vissereen-interview-met-arjan-visser-veldonderzoek-in-de-dirkvan-den-broek/

Inleiding
‘Lode had een vader die niet wilde praten en een moeder die niet wilde
zwijgen.’ Op een dag valt achter hun huis een duif uit de lucht. Hij probeert die
te verzorgen, maar het dier sterft. Lode bewaart wel het ringetje dat om zijn poot zat. Als zijn vader is
gestorven, komt hij via dat ringetje in contact met duivenhouders. Hij wordt lid van hun vereniging en
gaat zelf duiven houden.

Fragment uit Hemelval (p. 44 en 45)
Lode stond op.
‘Yoghurt of gele vla?’
‘Ik zit vol,’ zei Lode.
‘Ga dan maar.’
En hij was gegaan. Naar het schuurtje, naar zijn duiven. Na een korte roffel had hij het deurtje
geopend en gezegd: ‘Jongens, het is zover!’ Zijn terughoudendheid leek plaatsgemaakt te hebben
voor overmoed. Hij wipte zijn stofjas van het haakje, trok hem aan, schoof het raam open en riep:
‘Hupsakee!’ Daarna holde hij naar buiten om te zien hoe ze tevoorschijn zouden komen, zijn lieverds,
zijn helden. Bolletje waagde zich als eerste op de uitvliegplank. Hij boog zijn nek in alle richtingen,
keek even om alsof hij wilde weten waar de andere bleven. Ten slotte vloog hij op, met snelle slagen,
tot boven de dakrand, eroverheen. Lode keek hem na, de tranen stonden in zijn ogen. Hij hield zijn
handen voor zijn borst, de plaats waaruit zijn lieve duif leek te zijn ontsnapt, losgescheurd, weggerukt.
Bolletje verdween uit het zicht, maar veel tijd om zich daar zorgen over te maken kreeg Lode niet want
achter hem hadden zich alweer andere duiven op de plank verzameld die, toen hij omkeek,
geschrokken uiteenstoven. Ze vlogen alle kanten op, alsof het niet uitmaakte zolang ze maar weg
konden gaan van deze plek. Lode verzette zich tegen de gedachte dat ze voor hem op de vlucht
gingen, dat ze hem voorgoed zouden verlaten. In zijn handboek werd aan die angst geen aandacht
besteed; het ging er vooral om de duiven zo snel mogelijk weer in het hok te krijgen.
Lode had allerlei geluiden uitgeprobeerd. Hij sprak tegen ze alsof het kinderen waren – zei ‘Jongens’,
ook tegen de meisjes – en floot een paar regels van het volkslied als hij ze te eten gaf. Als hij het hok
schoonmaakte, zong hij over een jongetje dat in een donker bos de weg was kwijtgeraakt. Nu zou hij
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ontdekken welke klanken hen thuis zouden brengen. Hij liep naar buiten en keek omhoog alsof hij een
zwaar onweer verwachtte. Zo, dacht hij, moet een moeder zich voelen als ze laat in de avond op haar
kinderen wacht. Hij keek naar het keukenraam,
waarachter hij de gedaante van zijn eigen
moeder verwachtte, en toen ze er niet stond
werd Lode bang. Even drong de gedachte zich
aan hem op dat ze boos op hem was en dat ze
hem had verlaten, dat zij niet, zijn duiven niet,
dat niemand terug zou komen en dat hij voor
altijd alleen zou blijven. ‘Kom dan!’ riep hij. Hij
richtte zich omhoog, naar de vallende avond.
‘Kom, kom, kóóóm dan!’ Een traan rolde over
zijn wang. ‘Kom dan.’ Onder de hemel, onder de
dakrand, achter het linkerbovenraam, zag hij
ineens het silhouet van zijn moeder. Ze stak een
arm omhoog. Zwaaide ze of hing ze iets op aan
de slaapkamerwand? Lode kneep zijn ogen
samen. Wat stond ze ver weg, wat stond ze vreselijk ver bij hem vandaan. ‘Kom,’ riep hij nog eens in
de richting van het raam, maar het antwoord kwam van zijn duiven. Daar waren ze! Het wonder
gebeurde. Ze kwamen terug. Hij zag een paar van zijn doffers duikvluchten maken, ze leken te tollen
om hun as. Steeds kleiner waren de rondjes die ze boven het hok vlogen, tot ze uiteindelijk, een voor
een, via de dakgoot op de plank landden en tevreden naar het open raam kuierden, waarachter Lode
zich inmiddels met een emmertje voer had verschanst. ‘Kom, kom, kom, kom, kóóóm dan!’ Zo liep hij
in en uit, net zolang tot al zijn vogels binnen waren. Bolletje kwam als laatste. Opgelucht, maar
uitgeput strooide Lode met een mengsel van bonen, erwten en tarwe. ‘Hier jongens! Hier!’ Ze daalden
voor zijn voeten, ze daalden op zijn armen. Hij was het middelpunt van hun bestaan. Alles fladderde
om hem heen, alles fladderde in zijn borst.

schrijver
titel
uitgever
jaar van uitgave
genre
bijzonderheden
meer informatie

L.H. Wiener
Ezra en Claire. Een liefde
Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen
2011
roman
het verhaal maakte eerst deel uit van de roman
Nestor
http://www.dbnl.org/tekst/_ons003200401_01/_o
ns003200401_01_0011.php

Inleiding
Ezra heeft een jonge uil uit het nest gehaald. Hij noemt hem Nestor en
probeert hem groot te brengen.

Fragment uit Ezra en Claire. Een liefde (p. 34-36)
’s Nachts was Nestor wakker.
Ezra kon hem horen rondklossen in het aquarium, waar hij zich niet verder
waagde dan de lage opstaande rand waartegen vroeger de ruiten gekit
hadden gezeten en waar nu de krantenbodem ophield. Maar op een nacht
hoorde Ezra hoe Nestor zich over de rand heen werkte en zich over de
vloer voortbewoog, moeizaam bonkend en steunend op zijn hele
onderpoten, als een alk. In het donker trachtte Ezra de richting te volgen die
Nestor was ingeslagen en het leek erop of hij Ezra’s bed als
eindbestemming had. Met korte pauzes zette hij de overtocht voort en Ezra
hoopte dat dit de eerste tekenen van vriendschap waren, een uiting van de
behoefte om bij iemand te horen. Bij Ezra, die zo graag zijn vriend wilde
zijn.
Een uil en een jongen, dat paste bij elkaar.
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Ezra wist dat Nestor hem kon zien alsof het dag was en Ezra blind.
Hij knipte een lichtje aan en zag hoe de uil zijn kop een halve slag ronddraaide in de richting van de
lichtbron. Zijn snavel rustte op zijn rug en in zijn van angst starende ogen verkleinden de dikke
pupillen zich tot zwarte punten.
‘Nestor, kom ... kom eens hier ...’ fluisterde Ezra, terwijl hij zich half uit bed liet glijden en zijn arm over
de grond strekte, maar de uil verstrakte zijn lichaam en liet een licht blazen horen. Hij zat nu midden in
de kamer. Hoe de dag hem zo onverwacht in het gelaat kon springen was een onbegrijpelijk
fenomeen, dat hem volledig ontregelde. Hij draaide zijn kop in een gelijkmatige beweging
tweehonderdzeventig graden rond en staarde naar het aquarium, bewoog zich vooralsnog niet.
Scheen het doel van zijn onderneming vergeten. Hij formeerde zich weer tot een bol en schurkte zijn
veren, waardoor schilfertjes hoornstof in het rond stoven. Daarna zakte hij geheel door zijn poten en
staakte hulpeloos ieder initiatief. Ezra kwam nu uit bed en knielde bij hem neer.
‘Het is maar voor een paar maanden, Nestor, ik beloof het ...’

Opdrachten
Opdracht 1
Welk dier of welke dieren spelen een belangrijke rol in elk boek? Vul het schema in.
Boek
De omweg
De jaagster
De wandelaar
Rivieren
Duel met paard
Ezels
Het vogelhuis
De hemelrat
Van vogels en mensen
Albrecht en wij
Birk
Muidhond
De hondeneters
Underdog
Hemelval
Ezra en Claire

Dier(en)

Opdracht 2
Wat weet je van de mensen in deze boeken? Vul het schema in.
Let op: In een paar gevallen kun je voor twee mensen iets invullen.
Boek
De omweg
De jaagster
De wandelaar
Rivieren
Duel met paard
Ezels

Geslacht

Leeftijd

Beroep

Karaktereigenschappen

Het vogelhuis
De hemelrat
Van vogels en mensen
Albrecht en wij
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Birk
Muidhond
De hondeneters
Underdog
Hemelval
Ezra en Claire
Opdracht 3
Er zijn veel variaties mogelijk in de verhouding tussen mens en dier, dat heb je in de
zestien fragmenten wel kunnen lezen.
Een aantal mogelijkheden staan in het schema. Vul voor elke variant het boek of de
boeken in waarin je die variant ziet. Vaak zijn er meer mogelijkheden, maar het kan ook
zijn dat je een of meer varianten helemaal niet vindt; dat kan afhankelijk zijn van hoe jij
het verhaal interpreteert.
In de lege rijen kun je een verhouding invullen die je zelf ziet in een of meer van de
fragmenten.
Verhouding
de mens ziet het dier als vijand
de mens ziet het dier als prooi
de mens ziet het dier als winstobject
de mens ziet het dier als vriend
de mens gebruikt het dier om de eenzaamheid
te verdrijven
de mens bewondert het dier
de mens misbruikt het dier
de mens projecteert eigen gevoelens op het dier
de mens ziet het dier als gelijkwaardig
de mens wil het dier beschermen
de mens ziet het dier als vijand
de mens gebruikt het dier om contact met
andere mensen te krijgen
de mens gebruikt het dier om zichzelf te leren
begrijpen
de mens vereenzelvigt zich met het dier
de mens ziet het dier als voorbeeld
de mens gebruikt het dier als voorbeeld
de mens ziet het dier als vertrouwenspersoon
de mens verschuilt zich achter het dier

Boek(en)

Opdracht 4
Vorm een groepje van ongeveer vier personen. Bespreek jullie uitwerkingen en verbeter
of vul aan waar dat nodig blijkt.
Opdracht 5
Stel dat je de opdracht zou krijgen een van deze boeken te lezen. Welk boek zou je dan
kiezen en waarom? Maak je keus duidelijk in een betoog van maximaal 250 woorden.
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