


D  e dichterbij heeft altijd 
weinig interesse ge-

toond in het vergaren van 
honing. 
Hij leerde zichzelf lezen en 
las algauw alles wat in het 
poëtische veld te vinden was. 
Van Shakespeare tot Slauer-
hoff en van Marsman tot Jan 
Arends. Het meest gechar-
meerd was hij van Gorters 
Mei. Toen zijn angel begon 
te groeien ontwikkelde de 
dichterbij in eerste instantie 
een afkeer jegens dit instru-
ment, zoals je ook wel ziet 
bij genderdysforie, tot hij 

besefte dat hij het als schrijf-
instrument kon gebruiken. 
Sinds die tijd doopt hij elke 
dag zijn angel in de inktpot 
om aan een meesterlijk po-
etisch epos te schrijven. De 
dichterbij realiseert zich dat 
hij zuinig moet zijn op zijn 
angel omdat hij deze, zoals 
elke bijensoort, slechts één 
keer kan gebruiken. Om die 
reden is de dichterbij al in 
het vroegste schrijfstadium 
in onderhandeling met uit-
geverij De Bezige Bij om zijn 
epos te laten uitgeven.



Dit meelijwekkende dier 
is duidelijk in het ver-

keerde lichaam geboren. 
Eigenlijk had de paraceta-
mol een libelle moeten zijn, 
zwevend op het water en ge-
nietend van de warme zon-
nestralen. Helaas werd dit 
dier diep onder de grond 
geboren, bijna blind en met 
lelijke graafklauwen. Door 
het feit dat de paracetamol 
vrijwel nooit wist waar hij 
was of waar hij heen ging en 
als hij dan eens in het felle 
licht belandde nog blinder 
werd dan daarvoor, ontwik-

kelde hij paranoïde trekjes. 
Nadat hij ook nog door een 
boer met een schep op zijn 
kop werd geslagen, ontwik-
kelde hij helse pijnen die nog 
het meest aan clusterhoofd-
pijn deden denken, al had dit 
sneue dier daar zelf nog nooit 
van gehoord. Het liefst had 
hij een medicijn willen uit-
vinden tegen de hoofdpijn, 
maar daar was hij te blind 
voor. Depressief en suïcidaal 
moest hij zijn uitzichtloze le-
ven slijten in het donker.



Paardenliefhebbers zijn 
vaak beledigd als je zegt 

dat paarden poten hebben, 
paarden hebben benen.  De 
meeste paarden hebben on-
deraan die zogenaamde be-
nen, hoeven, zo niet de voet-
schimmel. De voetschimmel 
heeft voeten. Hoe dat precies 
gekomen is weet niemand, 
daar mag iedereen zijn eigen 
fantasie op loslaten. De voet-
schimmel heeft door zijn 
voeten wel extra zorg nodig, 
want op ruw asfalt lopen of 
in een zompig weiland staan 
is voor haar geen pretje. Ja, 

inderdaad, voetschimmels 
zijn altijd merries. Ze dra-
gen het liefst hoge hakken. 
Ze hebben een voorkeur voor 
lak- of slangenleer. Ze kosten 
hun eigenaar een fortuin en 
als ze niet vaak genoeg nieu-
we schoenen krijgen kunnen 
ze verwend gedrag gaan ver-
tonen. Een nare bijkomstig-
heid van het hebben van voe-
ten is voor de voetschimmel 
dat haar voeten een nogal 
penetrante zweetlucht ver-
spreiden. Ze doet er alles aan 
dit te verbloemen door dure 
parfums te gebruiken.



Onder zijn gevleugelde 
vrienden is de zoete-

kauw een echt begrip. Net 
als de gewone kauw, is de 
zoetekauw gemakkelijk tam 
te maken en is tevens net 
zo ondeugend en vinding-
rijk, zo niet nog vindingrij-
ker. Wat de zoetekauw pas 
echt bijzonder maakt is zijn 
voorkeur voor suikerwaar. Je 
moet er niet van opkijken als 
hij een kind van zijn aardbei-
enlolly ontdoet of dat hij in-
eens opduikt in de bioscoop 
om van je zoete popcorn te 
pikken. Met zoetigheid valt 

de zoetekauw prima tam te 
maken, vooral toverballen en 
suikerspinnen, genieten zijn 
voorkeur. Maar dat is niet het 
enig waar men de zoetekauw 
mee kan manipuleren. Hij 
valt ook voor zoete woorden. 
Lees hem een hartstochte-
lijke passage uit een dokters-
roman voor of een liefdesge-
dicht van Shakespeare en hij 
komt als een mak lammetje 
op je schouder zitten om zoet 
in je oor je te krassen.



Dit zoogdier, vallend on-
der de soort ‘mens’, werd 

geboren in de noordelijkste 
streken van ons land en is 
van het vrouwelijke geslacht. 
Ze belandde na vele om- 
zwervingen aan de oevers van 
de rivier de Waal. Van jongs 
af aan was ze meer geïnteres- 
seerd in acteren, schrijven 
en tekenen dan in het  
vergaren van voedsel en het 
onderhouden van haar leef- 
omgeving. En niet zonder 
succes, ze won er prijzen 
en publicaties mee. Met 
haar jachtinstinct is echter  

niets mis, voor haar poëzie 
heeft ze inmiddels een lan-
delijke uitgever aan de haak 
geslagen.

Deze diersoort met de 
Latijnse naam Homo 

sapiens leeft op de zuidelij-
ke gronden van de rivier de 
Maas en valt onder het man-
nelijke geslacht. In de boe-
kenkast van deze man staan 
naslagwerken vol met afbeel-
dingen uit vervlogen tijden.
Deze kopieert, verknipt en 
plakt hij tot compleet nieu-
we afbeeldingen. Zijn oer-
drift om maar te knippen en 
te plakken heeft ertoe geleid 
dat zijn werk op verschillen-
de plekken te zien was. Van 
tijdschrift tot garagedeur en  

 
van spelbord tot theater- 
decor, niks is hem eigenlijk 
te dol. Er zijn zelfs uitgaves 
van zijn werk te verkrijgen.

Wouter Gresnigt Rinske Kegel



Dierenrijk is een encyclope-
die van dieren die alleen in 
de taal bestaan. Het bevat vijf 
boekjes met elk elf ‘taaldie-
ren’, zoals de stropdas, de 
dichterbij en de liniaal die 
verzameld zijn in een bij-
zondere verzamelbox: het 
spaarvarken. Elk boekje heeft 
een geldwolf op de omslag.


