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E r was eens een bos hier ver vandaan waarin een bont 
gezelschap dieren vreedzaam met elkaar leefde. Overvliegende 
vogels hadden het gerucht verspreid dat ze bijzonder slim 
waren. Maar de laatste tijd leken er rare dingen te gebeuren.  

 Zo waren door het bos verspreid diepe geulen te vinden, die 
door een zoekende hond telkens weer uitgegraven werden. Ergens in een 
hoek van het bos waren overal half afgemaakte spinnenwebben te zien 
en uit een van de bomen, waar de uil zijn kantoor had, klonk al een paar 
dagen een zacht gesnurk.
Het was laat in de morgen toen de haas opgewonden naar de 
kantoorboom van de uil huppelde. “Help! Help! Uil, kom naar buiten 
en luister naar me! Help!” riep de haas naar boven. Maar er kwam geen 
reactie vanuit de boom. “Help!” riep de haas nog een paar keer, maar toen 
er nog steeds niets gebeurde, raapte hij een paar steentjes op en gooide 
ze naar boven. Bij de derde steen hoorde hij ineens een gedempt “Au!” 
vanuit de boom.
De uil wreef verward met een vleugel over zijn voorhoofd. Wat was er 
toch tegen zijn hoofd aangevlogen, wat had hem in zijn ochtenddutje 
gestoord? Boos vloog hij de boom uit en zag de haas.
“Help me, Uil!” riep de haas opnieuw.  “Er is iets verschrikkelijks gebeurd 
en ik heb je hulp nodig! Ik weet niet wat ik moet doen. Ik was thuis en 
wilde met Eekhoorn, wacht, of was het met – in ieder geval gebeurde het 
toen, maar eerst was daar nog het ongeluk – en toen …”
De uil had al zo veel keren geprobeerd aan de haas uit te leggen dat 
hij duidelijker moest zijn, maar blijkbaar wilde de haas niet naar hem 
luisteren. “Wat precies is er gebeurd, Haas?” vroeg de uil ongeduldig.
“Rups is weg!”
 
In het bos waren dichte stukken bos, waar het donker en beschut was 
door het bladerdak van hoge bomen, maar ook een paar open plekken, 
stukken met dicht struikgewas en grasland. Dwars door het bos stroomde 
een rivier, kronkelend door het licht glooiende landschap. Op sommige 
plekken woest en ontembaar, op sommige plekken vredig en geschikt als 
drinkplaats. Tussen de bomen kon je altijd aangeknaagde nootjes vinden 
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en ook op het grasland waren er sporen van activiteit te vinden. Tussen 
de bomen door was soms te zien hoe het landschap werd onderbroken. 
Als je heel goed keek kon je zien dat het gebied werd omringd door een 
massieve stenen muur. Niet dat de dieren daar veel problemen mee leken 
te hebben, want in het bos was alles aanwezig wat ze nodig hadden.
 
Het duurde niet lang tot alle dieren zich op de verzamelplaats verzameld 
hadden en er een discussie ontstond. “Rups had nog afgesproken om me 
vandaag met mijn nieuwe web te helpen,” begon de spin.
“Hij had ook nog een idee voor een experiment dat hij met mij wilde 
doen,” vulde de haas aan.
De papegaai kwam aanvliegen en landde op een boom naast de open plek. 
“Wat is er aan de hand?” vroeg ze opgewonden.
“Eindelijk rust,” antwoordde de bever opgewekt, “want Rups is 
verdwenen.”
“O,” zei de papegaai en ze besloot zich buiten de discussie te houden. 
Met de rups had ze toch niet veel van doen.
“Wát?!” reageerde de haas verontwaardigd. “Hoe durf je zo te praten, 
Bever?”
“Ik zal de rups niet missen, moet ik me dan druk maken nu hij opeens 
verdwenen is?” Er ontstond rumoerigheid door het harde antwoord van 
de bever. Iedereen begon door elkaar heen te praten.
“Ik wil dat Rups terugkomt!”
“We hebben Rups nodig!”
“Pff, waarom al die drukte?”
“Laat die Rups toch lekker zitten!”
De papegaai vloog naar een eikenboom die een stukje verderop stond. 
Daarvandaan kon ze het allemaal rustig aanzien. Ze had geen zin om mee 
te doen aan al het gepraat. Ze zag hoe de uil zijn vleugels heen en weer 
bewoog, hij wilde duidelijk iets gaan doen. En inderdaad, de uil verhief 
zijn stem boven het lawaai. Hij schreeuwde: “Stilte!”
Opeens was het stil. “Weten we wel zeker dat hij zich niet gewoon ergens 
verstopt heeft?” vroeg het paard voorzichtig, alsof de stilte breekbaar was.
“Wie heeft hem het laatst gezien?” vroeg de hond.
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De uil vloog naar een lage tak in de boom zodat alle dieren hem goed 
konden zien en horen. “Beste dieren, op deze manier heeft jullie discussie 
geen enkele zin! We hebben een plan nodig als we Rups terug willen 
vinden. Maar, eerst is het slim om uit te zoeken waar de Rups het laatst 
gezien is, zoals Hond voorstelde. Spin?”
“Vorige week, toen kwam hij bij mij om me te helpen met mijn web.  
Hij helpt de laatste tijd regelmatig om nieuwe soorten webben te maken. 
Ik baalde ervan dat hij er vanmorgen niet was, maar als hij echt verdwenen 
is dan zou dat helemaal vervelend zijn.”
“Haas?”
“Ook vorige week of zo. Toen we Eekhoorn lieten vliegen!”
De uil fronste licht verontwaardigd naar de haas. “Paard?”
“Ik weet het niet ... Ik ben een beetje verdwaasd hiervan. Maar volgens 
mij heb ik hem niet zo lang geleden nog gezien. Meerdere dagen geleden 
denk ik, bij mij in het weiland.”
“Bever?”
“Die Rups kom ik nooit tegen. Hij schijnt soms over mijn dam naar de 
overkant van de rivier te lopen, maar dat heb ik hem haast nooit zien 
doen. Van mij hoeft hij ook niet in de buurt te komen. Ik vind die wilde 
ideeën van hem maar niets. Alleen maar afleiding!”
“Hond?”
“Ik heb hem ook al een poosje niet gezien. Volgens mij heeft Haas hem 
nog na mij gezien en dat is ook al weer een tijdje geleden. Ook al hebben 
sommigen van jullie er geen zin in, ik denk toch dat we iets moeten doen. 
Ik begin me een beetje zorgen te maken... Hij is tenslotte een van ons en 
ik vind dat we hoe dan ook op hem moeten letten.”
“Papegaai?”
Er kwam geen antwoord uit de eikenboom. De uil kneep zijn ogen dicht, 
dacht even na en zei toen op plechtige toon “Rups is inderdaad een van 
ons en het is onze plicht en verantwoordelijkheid om hem te gaan zoeken. 
Ook al weten we niet zeker wat er met hem gebeurd is en ook al heeft 
niet iedereen daar zin in. Hoe sneller we gaan zoeken, hoe sneller we hem 
weer gevonden hebben.”
“Dat lijkt me een goed plan!” zei de haas en hij stoof er vandoor om de 
daad bij het woord te voegen. 
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“Ho even, wacht, kom eens terug!” riep de uil de haas achterna. “We 
moeten eerst een plan hebben. Ik zal het bos verdelen in gebieden, zodat 
iedereen een eigen stuk doorzoekt. Vanmiddag zal ik jullie laten weten 
waar iedereen gaat zoeken.”
“Vanmiddag pas?” reageerde de haas. “Waarom kunnen we niet direct al 
beginnen met zoeken?” 
“Haas, je moet toch echt een keer leren om geduld te hebben! Soms moet 
je dingen goed overdenken om een beslissing te nemen. Anders zijn we 
straks met z’n allen op dezelfde plek aan het zoeken, dan vinden we Rups 
waarschijnlijk nooit! Dus vanmiddag krijgen jullie de opdrachten en dan 
komen we hier morgen bij zonsondergang weer bij elkaar. Iedereen mee 
eens? Goed, laten we dan maar snel beginnen.”

De uil vloog met een onrustig gevoel terug naar zijn kantoor. Hij wist 
niet precies of hij opgelucht of bezorgd over de uitkomst van de discussie 
moest zijn. En het feit dat hij dit niet wist, betekende eigenlijk dat hij zich 
juist wel zorgen moest maken. Het was duidelijk dat sommige dieren, 
vooral de haas en de spin, het heel erg vonden dat de rups verdwenen was 
en zij zouden er dan ook alles aan gaan doen om hem terug te vinden. 
Andere dieren interesseerde het eigenlijk niet heel veel. De uil vroeg 
zich af wat hij er zelf van moest vinden. Maar eigenlijk had hij helemaal 
geen tijd voor dit gepieker, de zoektochten moesten tenslotte gepland en 
gecoördineerd worden. Hij zette zich zuchtend aan zijn bureau en begon 
het bos in rups-zoekgebieden in te delen. Toen hij klaar was schreef hij de 
opdrachten netjes op kleine briefjes die hij later naar de andere dieren zou 
brengen:

Haas, jij moet langs de muur zoeken. 
Hond, jij moet in de weilanden gaan zoeken.
Spin, jij moet de achterste hoek van het bos doorzoeken
 
Voor zichzelf schreef de uil op: 

Uil, jij mag het gebied rond jouw kantoorboom doorzoeken.
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I n tegenstelling tot de uil was de haas niet onrustig, maar boos. 
Heel boos. Niet op iedereen natuurlijk, maar wel op Bever en 
Papegaai. Wat dachten die twee wel niet! De rups was weg en het 
kon ze eigenlijk niets schelen. Ook de uil, dacht de haas. Want die 

leek wel zijn best te doen, met de rups-zoekgebieden die hij zou indelen, 
maar waarom was hij de boel zo aan het vertragen? Eigenlijk wist de haas 
het niet zo goed. De bever en de papegaai vonden het duidelijk niet erg, 
maar de uil was een probleem. De haas besloot dat het eigenlijk niet zo 
belangrijk was. Het belangrijkste was dat de rups terug kwam en hij zou 
alles doen om dat voor elkaar te krijgen. 

Plotseling werd zijn aandacht getrokken door een aantrekkelijk uitziende 
bessenstruik. Hij sprong er naar toe, maar net toen hij goed wilde kijken 
hoorde hij geritsel. De haas schrok zich een hoedje. Het zou toch niet die 
oude uil zijn? De uil had laatst nog gezegd dat hij gewoon moest doen. 
De haas wist het nog precies. “Geen gedoe, Haas, je mag niet zomaar alle 
plantjes bekijken! Je bent een haas en hazen eten wortels.” Als de uil hem 
nu zag dan zou hij vast problemen krijgen, dan mocht hij nog minder 
leuke dingen doen dan hij nu al deed. 
Opeens vloog de haas de lucht in. Jeetje, wat was dat toch? Hij zag nog 
net een bonte verenbos uit de bosjes komen en wegvliegen. “Hé, die 
papegaai ook altijd!” dacht de haas. Die vloog maar wat rond en het kon 
haar eigenlijk allemaal niet zoveel schelen. Dat ook de rups haar niet kon 
boeien had ze wel weer laten blijken tijdens de grote bijeenkomst. Ze 
had gewoon zitten slapen! Als hij zich niet vergiste had ze ook weer haar 
snavel vol met besjes. “Ha,” zei de haas zachtjes tegen zichzelf, “ik wist 
lekker toch al dat jij hier je besjes haalt, luie Papegaai.”

Want dat was zijn probleem, de haas wilde altijd alles weten, maar was 
altijd ook snel afgeleid. Hij vond alles even leuk en interessant. Zo zou hij 
bijvoorbeeld best de bever willen helpen bij het bouwen van een dam. 
Of lekker met de hond een diepe kuil graven om een bot te verstoppen. 
Daarom pasten hij en zijn vriend Rups zo goed bij elkaar. De rups vond 
ook alles leuk en hij had altijd zulke goede ideeën.
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Opeens hoorde de haas stemmen in de lucht. Twee oude schildpadden die 
aan het praten waren over creativiteit of iets dergelijks. Haas wist dat de 
oude schildpadden elk jaar over het bos reisden. Over het bos inderdaad, 
want zij lieten zich vliegen door grote ganzen. Deze ganzen trokken weg 
naar warmere oorden en de schildpadden hadden besloten met hen mee 
te reizen. Sindsdien werden de twee oudjes elk jaar meegenomen door 
de ganzen, hangend aan hun schild in de klauwen van twee van de vogels. 
De schildpadden kwamen tijdens hun reis op veel verschillende plaatsen, 
waar zij van alles hoorden. Hierdoor waren zij naast erg oud ook nog eens 
erg wijs. Haas kon slechts flarden van het gesprek opgevangen terwijl hij 
ongezien door de bosjes probeerde mee te huppen met de schildpadden. 
“Die uitspraak van Mumford, daar ben ik het helemaal mee eens,” hoorde 
hij de één zeggen, “creativiteit omvat het produceren van nieuwe en 
nuttige producten.”
“Creativiteit is het out of the box denken, om van in de box datgene 
buiten de box voor te kunnen stellen,” meende de ander. 
Haas z’n oren klapperden er bijna van, hij begreep helemaal niets van 
die moeilijke woorden! Hij was Rups helemaal vergeten en besloot om 
nog maar wat langer te blijven luisteren. Maar de schildpadden bleven stil 
terwijl ze verder vlogen. “Saai hoor,” dacht de haas en hij besloot om er 
weer vandoor te gaan.
Net toen hij zich om wilde draaien begon de tweede schildpad opnieuw 
langzaam te praten. “Ben jij het met die oude Guilford eens dat alleen 
divergent denken een vorm van creativiteit is?” vroeg hij de ander, ”dat je 
alleen creatief bent als je veel verschillende oplossingen voor één probleem 
kunt verzinnen?” 
Oei, dat ging maar net goed! Haas was bijna tegen een dikke stronk 
opgehupt, zo geconcentreerd luisterde hij naar de schildpadden. Verdorie, nu 
had hij het antwoord van de andere schildpad niet verstaan. Maar de twee 
oude schildpadden hadden genoeg te vertellen. Ze waren alleen al vlak bij 
de muur. De haas kwam liever niet te dicht bij de muur, dus hij sprong vlug 
de andere kant op. “Wallas ... Art of Thought ... Vijf-Stappen-Proces ...,” ving 
hij nog net op voordat de schildpadden uit het zicht verdwenen. “Nou, dat 
zoek ik later wel uit,” mompelde Haas, “nu snel weer op zoek naar Rups.”
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Terwijl hij verder hupte, droomde de haas over vroeger. Hij wist nog goed 
hoe de rups en hij al streken uithaalden toen zij nog Rupsje en Haasje 
genoemd werden. Hoewel hijzelf soms nog steeds zo genoemd werd. 
Zo hadden zij eens besloten dat iedereen evenveel recht had om te vliegen 
als de papegaai en de uil. Waarom zouden zij niet mogen vliegen? 
Dan konden zij ook eens boven die muur uitkijken. Daar viel vast een 
hoop leuks te ontdekken! Dus zochten zij een proefpersoon die goed 
genoeg was om te kunnen vliegen. Of eigenlijk moest hij stom genoeg 
zijn om het zomaar te proberen, maar dat vertelden zij de eekhoorn 
natuurlijk niet, toen die had aangeboden om hen te helpen bij hun 
experiment. Ja, dacht Haas met een zucht, wat was dat een mooi geval. 
Hoewel, het was eigenlijk meer de eekhoorn die gevallen was. Haha, wat 
was die uil boos geweest op hem en de rups. Zelfs toen was hij al een 
oude brompot. Maar ook later nog had de rups altijd zulke goede ideeën.
Zoals toen de spin één van zijn poten had verloren. Rups had de spin 
uitgelegd dat hij met zeven poten nog best een mooi web kon maken. 
Deze zagen er wel anders uit dan de normale webben, maar wat maakte 
dat uit. Misschien vond de spin wel een vorm die beter werkte dan de 
gebruikelijke vorm. Alleen die vervelende uil was het daar weer niet mee 
eens geweest. Nee, volgens de uil moest de spin gewoon moeite doen 
om normale webben te weven, net als elke andere spin. Want de normale 
vorm gebruikte het minste draad en was daarmee het zuinigst. Dat was 
nuttig en efficiënt, want dan hoefde de spin niet zoveel te eten om een 
web te kunnen maken. Wat een onzin eigenlijk, dacht de haas, bij die 
stomme uil draait alles om zo min mogelijk eten gebruiken. Misschien 
zou de spin wel een nieuwe vorm voor het web vinden, waarmee hij veel 
meer vliegjes kon vangen. Dan was er toch genoeg te eten? Hij besloot 
om eens bij Spin te gaan kijken, misschien had hij wel weer een nieuw 
hip web geweven. Maar belangrijke zaken eerst, dus eerst op zoek naar de 
rups. Peinzend over wat zijn volgende stap moest worden sprong de haas 
verder door het bos.
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H uh, wat? Waar is iedereen!?” Langzaam werd de papegaai 
wakker uit haar middagdutje. Waar was ze ook alweer? O ja! 
De dieren waren bij elkaar gekomen om te praten over de 
verdwenen rups. Hoewel luidruchtig, was de discussie een  

 beetje saai geweest en was Papegaai in slaap gevallen.  
Nu was de discussie blijkbaar al aan zijn eind gekomen, want de andere 
dieren waren nergens meer te bekennen. “Wat een gedoe, zeg,” mompelde 
Papegaai nauwelijks hoorbaar. “Gedoe!” riep ze nu iets harder. 
Een vogeltje dat in de buurt vloog keek verschrikt om door deze 
onverwachte uitroep. Oeps! Dat was te veel aandacht. Langzaam vloog 
Papegaai nu ook weg, op zoek naar iets te eten. “Van dat slapen krijg je 
honger, zeg. Waar zal ik deze keer eens naartoe gaan? De kastanjeboom? 
Daar zit Spin ook meestal, hoewel, nu misschien nog niet, want hij doet er 
vast lang over om daar naartoe te gaan met zijn zeven poten.” De papegaai 
keek even rond. “Ik kan ook naar de rivier gaan en even hallo zeggen 
tegen Bever. O nee, die is waarschijnlijk ook nog onderweg.” Besluiteloos 
vloog de papegaai nog een paar rondjes en besloot toen toch maar naar de 
bessenstruik in zuidoostelijke richting te vliegen. 

Wat maakten de dieren een ophef over die rups, zeg. Het was alsof de 
wereld was vergaan. Rups was zo klein, maar nu hij weg was, was hij 
ineens alles voor iedereen. Nou ja, voor sommigen dan. De bever leek er 
bijvoorbeeld niet zo rouwig om te zijn dat de rups weg was. In feite was 
er zelfs verdeeldheid gekomen in het normaal zo rustige bos. Iedereen had 
er wel iets over te zeggen. Als er maar geen ruzies ontstonden… Niemand 
zat daar ten slotte op te wachten en Papegaai al helemaal niet. Zelf leek ze 
niet echt een mening te hebben over het verdwijnen van de rups. “Rups 
is weg, Rups is niet weg…” Wat maakte nu eigenlijk het verschil? De 
rups was zo klein dat de papegaai hem toch nooit zag. Ze kon nooit eens 
naar hem toe komen om gedag te zeggen, want zo’n klein diertje kon ze 
niet zien vanuit de lucht. Ze had natuurlijk bij de andere dieren navraag 
kunnen doen over waar hij uithing, maar om nou zo veel moeite te doen 
voor dat specifieke contact met dat ene kleine, onbeduidende wezentje? 
Er waren zoveel andere dieren om mee te praten! Niet alleen binnen de 
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muren om het bos heen, maar ook daarbuiten. Waarom dan zoveel moeite 
voor die ene rups?! De andere dieren waren toch ook aardig? 

“Hé, daar is die bessenstruik!” zei Papegaai bij haarzelf. “Zit er nog wat 
aan? Ik zie nog even niets. Zou echt alles al op zijn? Of zit daar…? Nee – 
O, wacht even! Dat was waar ook! Ik had dat ene stuk al leeggegeten, maar 
aan de andere kant zouden nog wat besjes moeten zitten.” Papegaai vloog 
voorzichtig naar de andere kant van de struik. Zo heel zeker was ze er 
niet van dat er nog wat bessen aan de struik zaten en ze had toch wel veel 
honger. Ze landde geruisloos aan de andere kant van de struik. “Ja hoor! Ik 
wist het wel. Ik wist het wel.” Aan deze kant zat de struik nog vol heerlijke 
sappige besjes. Hongerig trok Papegaai een takje met veel besjes eraan van 
de struik af en vloog vervolgens snel weer omhoog. Zo op de grond zitten 
was niets voor haar. Je kon er zo weinig zien. Daarom vloog ze met de tak 
in haar snavel naar een boom die iets verderop stond. “Heerlijk! 
Er gaat niets boven het eten van een paar rode besjes onder het genot van 
een zonnig uitzicht over het bos.” 

De zon was al voorbij haar hoogste punt en begon heel voorzichtig 
weer aan de terugtocht naar de horizon. De papegaai begon wat om 
haar heen te kijken. Vanuit hier kon je een heel groot deel van het bos 
overzien. De rivier die het bos doorkruiste ruiste op de achtergrond en 
de kantoorboom van Uil stond ver weg in de zon te prijken. Je kon het 
kantoor zelf net niet zien. In dit deel van het bos stonden de bomen wat 
verder uit elkaar en de grond was volop begroeid met struikjes, mos en 
andere groenigheden. 
Onderaan de boom zag Papegaai de hond met zijn neus tegen de grond 
gedrukt druk heen en weer lopen. Hij nam zijn taak binnen de zoektocht 
wel serieus zeg! Hij was klaarblijkelijk meteen druk begonnen met zoeken. 
Hoe Hond daar zo rondliep te snuffelen, liep te zoeken naar de rups, 
deed de papegaai een beetje verdriet. Wat verderop stond Paard enigszins 
gepikeerd in de richting van de muur te kijken. Toen de rups er nog was 
voelde het paard zich blij en vrij binnen deze grenzen van het bos. Maar 
nu… Nu stond ze daar maar sipjes in de wei. “Waarom toch?” dacht de 
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papegaai bij zichzelf. “Die muur stond er toen toch ook? En nu is het 
ineens een barrière geworden. Rups leek wel overal te zijn geweest en 
iedereen te hebben geholpen. De rups bracht oplossingen bij problemen. 
Hij hielp bij experimenten van Haas en hielp Spin bij het maken van 
webben. Ook was hij altijd in de buurt van de kantoorboom van uil te 
vinden. Zou hij nu werkelijk al die dingen gedaan hebben?” Het was net 
alsof de rups een soort Hercules was. Een mythische figuur die tot alles 
in staat was. Hij had blijkbaar veel betekend voor de dieren die hem nu 
zo misten. En nu hij weg was dichtten ze hem zo veel eigenschappen 
toe... De papegaai zuchtte. “Zo uitgebreid als Rups besproken wordt, 
zo heilig als hij volgens sommigen is, of juist zo vervelend, hij – hij kan 
toch onmogelijk aan al die eigenschappen voldaan hebben?” De papegaai, 
die inmiddels haar besjes op had, plukte wat aan haar staartveren en 
wreef haar snavel over haar mooie rode vleugels. Het hele gebeuren was 
bedenkelijk… Wie was die rups nou eigenlijk echt? Het ene dier zei het 
één over hem en het andere dier bestreed die karakterschets weer in alle 
hevigheid. Wie had er nou gelijk? Bezorgd en verward tuurde Papegaai in 
de verte.
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N adat de haas een tijdje door het bos was gesprongen, had hij 
de rups nog steeds niet gevonden. Hij vond echter wel dat 
hij dit moest doen voordat hij naar de spin kon gaan om 
hippe webben te bekijken. Maar waar kon de rups nu toch 

zijn? Hij besloot het de hond te vragen, als iemand het wist, dan moest 
hij het wel zijn. De haas had vroeger van de uil geleerd dat de hond een 
Basset was. Bassets waren een oud ras en leefden vroeger bij de adel. Hier 
jaagden zij met hun goede neus op hazen, konijnen en eenden. De haas 
was toen heel bang geweest voor de hond. Hij durfde wel een week niet 
in zijn buurt te komen, totdat Moeder Haas hem gezegd had dat de hond 
en zijn familie heel anders waren dan de anderen. Wat was zijn moeder 
boos geweest op de uil, omdat die hem zo had laten schrikken! Ze was 
naar Uil’s kantoorboom gegaan en had heel hard geroepen dat hij naar 
buiten moest komen. Vervolgens had zijn moeder de uil gezegd dat hij 
nooit meer in de buurt van haar zoon en zijn vriendjes mocht komen, 
anders zou ze hem in zijn staart bijten. Dat had gelukkig geholpen, want 
de uil had hen een tijdlang niet meer lastig gevallen.
Al mijmerend over vroeger was de haas al snel bij het hok van de hond 
aangekomen. “Hé Haas!” riep de hond al van een afstandje. “Kom snel 
hier, lang niet meer gezien!” 
Dat klopte ook wel, dacht de haas. Sinds hij bij de eekhoorn was gaan 
wonen zag hij de hond eigenlijk nauwelijks meer. Best jammer, hij wist 
nog hoe ze vroeger samen in het bos renden en speelden. Als de rups weer 
terug was zou hij zorgen dat ze samen vaker bij de hond langs zouden 
gaan. Maar ze moesten nu eerst de rups terugvinden.”Hoi Hond, kun jij 
mij helpen bij het zoeken naar Rups? Ik mis hem heel erg en Spin heeft 
hem nodig om zijn webben te kunnen weven.” 
“Mmmm,” bromde de hond. “Waar zou dat kleine rupsje gebleven kunnen 
zijn? Zou het kunnen dat het iets met de uil te maken heeft? Uil zeurt 
toch altijd over alles wat jullie met z’n tweeën ondernemen? Misschien dat 
Rups het zat was, dat hij gewoon wilde doen waar hij zin in had.”
“Ja,” antwoordde Haas. “Ja, dat zou eigenlijk wel eens zo kunnen zijn! 
Maar toch moeten we hem zoeken, Hond, want zonder hem vind ik er 
weinig meer aan in het bos.” 
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De hond was het hier mee eens en dus besloten de haas en de hond om 
verder te gaan zoeken. Ze zouden zich verspreiden over het bos, want het 
bos was zo groot dat het dagen zou kosten om het helemaal langs te gaan. 
“Ik heb net mijn zoekgebied van de uil te lezen gekregen, ” zei de hond. 
“Ik moet in de weilanden achter de dam gaan zoeken, zoek jij totdat je 
jouw zoekgebied weet maar aan deze kant van de rivier.” En zo gezegd,  
zo gedaan. De hond ging er vandoor, op weg naar de weilanden.

Zoals hij met de haas had afgesproken, stak de hond de rivier over en 
begon te zoeken aan de andere kant. Het eerste stuk dat hij uitkamde was 
het weiland van het paard. Hier waren de graspollen zo hoog dat het lopen 
wel heel zwaar was. Telkens moest de hond zijn poten tot zijn nek optillen 
om voorbij de pollen te komen. Ook waren op sommige stukken veld veel 
paardenbloemen met een zo sterke geur dat het zoeken naar zijn idee veel 
te traag ging. 
Na enige tijd met volle concentratie in het weiland gezocht te hebben 
besloot de hond toch maar tussen de bomen te gaan zoeken. Dat was 
misschien niet wat de uil wilde, maar hier zou hij toch echt wat meer 
kunnen opschieten en waarschijnlijk zou hij in het weiland toch niets 
vinden. Maar tegen zijn verwachting in liep het zoeken in het bos ook 
niet zo voorspoedig. Na een tijd zigzaggend gelopen te hebben, had de 
hond eindelijk succes. Ver van de rivier af, achter in het bos, vond hij 
sporen die erg leken op die van de rups. Ook de sterke geuren die hij 
langs het pad opsnoof zouden van de rups kunnen zijn. Zonder enige 
aarzeling begon de hond te rennen in de richting van de sporen. 
”Wat zou het prettig zijn om nu de rups weer te vinden,” dacht hij.  
“Dan hoeven we ons daarover geen zorgen meer te maken en heeft de 
haas weer een kameraad om zijn experimenten mee uit te voeren en om 
oplossingen voor alle problemen in het bos te verzinnen.” 
Al snel bereikte de hond een open plek in het bos. Felle zonnestralen 
schenen langs de boomtoppen op de varens op de grond. De hond keek 
even om zich heen. Hij bedacht dat het lang geleden was dat hij in dit 
deel van het bos geweest was. Vroeger speelde hij hier nog wel eens met 
de haas. Dan renden ze rond en zochten ze naar wortels, takken en andere 
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leuke voorwerpen. Hij vond het het leukst als ze een bot vonden. Dan 
kon hij dat mee naar zijn hok nemen en er zo lang mogelijk op knagen. 
Heerlijk vond hij dat. En als het bot hem niet meer smaakte, groef hij 
een kuil in de grond, zo diep dat hij bijna niet meer met zijn poten bij 
de bodem kon. Het bot liet hij er dan in vallen en met evenveel gemak 
duwde hij de grond weer in de kuil. De plaats van die kuilen koos hij zo 
uit dat ze altijd bij de voet van een boom lagen. Hierdoor waren ze goed 
terug te vinden als hij op een ander moment zin had om zijn tanden weer 
eens bij te scherpen. 
De laatste tijd ging hij een stuk minder vaak op pad met de haas. Sinds de 
haas bij de eekhoorn woonde was hij veel meer op zichzelf aangewezen. 
Hier had hij absoluut geen problemen mee, want hij had toch niet zo veel 
zin meer om zo vroeg op te staan als vroeger en altijd zo actief te zijn. 
Hij lag veel liever in het zonnetje, kijkend naar de activiteiten die andere 
dieren van het bos uitvoerden. Soms zag hij dan de papegaai overvliegen, 
of de spin die met veel moeite probeerde een web te bouwen. 
Naarmate de zon boven de bomen uitsteeg en de middag naderde ging hij 
ook aan de gang. Meestal liep hij eerst even naar de rivier toe. Hij waste 
daar het zand van zijn snuit af en tussen zijn tenen vandaan. Als het lekker 
weer was ging hij ook een stukje zwemmen, als een soort warming-up 
voor de dag. ’s Avonds deed hij dit ook regelmatig. Even afkoelen in het 
water als de temperatuur op standje zweten had gestaan. 
“Misschien moet ik dat vanavond ook maar doen,” dacht de hond. “Na 
al die kilometers die ik nu gelopen heb is m’n vacht flink klef geworden. 
En nog steeds heb ik de rups niet gevonden!” Het spoor dat de hond 
volgde bleek vlakbij het midden van de open plek opeens te vervagen. 
“&$%@#!” dacht de hond. “Dan zal je nu zien dat het spoor doodloopt?!” 
Een paar keer liep de hond rond de open plek op zoek naar het vervolg 
van het spoor. Maar waar hij ook zocht, het lukte hem niet om dit te 
vinden. Uiteindelijk besloot de hond om dan maar terug te gaan naar de 
haas. Wellicht zou dat meer opleveren. 

Terwijl hij over de dam terugliep baalde de hond er enorm van dat het 
hem niet was gelukt om de rups te vinden. Plots hoorde hij vlakbij een 
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klap, gevolgd door een pijnlijke schreeuw. De hond haastte zich naar de 
bron van het geluid. Verderop zag hij de bever staan, die pijnlijk over zijn 
linkerpoot wreef. Tijdens het verslepen van een stuk boomstam had hij 
het duidelijk op een verkeerd moment losgelaten. “Gaat het wel?” riep de 
hond, die bijna net zo geschrokken was als de bever zelf. 
“Het is al de zesde keer vandaag, dus ik ben al wel wat gewend,” riep de 
bever terug. 
“Misschien heeft hij de rups wel voorbij zien komen,” dacht de hond en 
hij liep naar de bever toe.
“De rups gezien?” zei de bever met een van pijn vertrokken gezicht. 
“Nee, ik niet, hij heeft me al een hele tijd niet meer lastig gevallen 
eigenlijk. En ik vind het wel mooi zo. Zoals je kunt zien ben ik druk 
bezig met andere dingen.” 
Dat kon de hond inderdaad wel zien. Het was alsof de bever een heel stuk 
van zijn dam aan het herstructureren was. “Wanneer heb je hem voor het 
laatst gezien dan?” informeerde de hond.
“Dat weet ik niet precies meer,” gaf de bever vervolgens aan. “Het was 
in ieder geval nog voor het moment dat je de vorige lading takken had 
opgehaald.” 
“Dat is inderdaad wel even geleden,” dacht de hond. Een aantal keer per 
jaar ging de hond naar de bever toe om een stapel met takken op te halen. 
De bever gebruikte bij het bouwen van zijn dam namelijk alleen takken 
van een bepaalde sterkte en vorm. De takken die dan overbleven gooide 
hij op een berg en die mocht de hond pakken wanneer hij wilde. “Heb 
je zó lang de rups niet gezien?” verbaasde de hond zich. “Dat is minstens 
weken geleden! Heb je de rups nooit in de tussentijd gesproken?” 
“Nee, daar heb ik niet zo’n behoefte aan,” antwoordde de bever. “In 
tegenstelling tot sommige andere dieren heb ik het niet zo op de rups. Hij 
is mij te chaotisch. Dat leidt af van het doel waar je mee bezig bent of wat 
je wilt weten.” 
De hond kon zich dat helemaal niet voorstellen. De rups was naar zijn 
mening juist heel geordend. Hij was altijd in staat om in moeilijke situaties 
het overzicht te houden. “Maar heb je dan nooit gebruik gemaakt van de 
hulp van de rups?” vroeg hij. 
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“Eigenlijk niet. Volgens mij heb ik altijd alles zelf opgelost. De rups kwam 
vroeger wel af en toe langs en had dan weer een mening over mijn dam. 
Dat ik het niet op de juiste manier deed, etcetera, etcetera.” 
“En luisterde je daar dan wel eens naar?” wilde de hond weten. 
“Aanhoren en luisteren zijn twee verschillende dingen, het was mij 
altijd vrij duidelijk dat zijn tips niet veel nut hadden. Je kunt toch 
geen paardenhaar gebruiken bij een dam die vele tonnen water moet 
tegenhouden? De structuur moet van zichzelf stevig zijn, zonder rare 
oplossingen en extra hulpmiddelen. Deze eigenschap heeft zich al vele 
malen bewezen en ik ga hier niet zomaar van afwijken. De gevolgen die 
een foute constructie teweeg kunnen brengen kunnen we niet riskeren.” 
Dat kon de hond wel begrijpen. Als de dam zou doorbreken zou door de 
vloedgolf grote stukken land onder water lopen. Bovendien zou de bever 
vervolgens weken bezig zijn om zijn weggespoelde dam opnieuw op te 
bouwen. De hond had echter een herinnering aan een moment waarop 
de bever wel had geluisterd naar de rups. Door hevige regenval was de 
kracht van de rivier namelijk een keer zo sterk toegenomen, dat de dam 
hier niet tegen bestand was. Pas op het moment dat de dam dreigde door 
te breken had de bever dit door en begon hij in hoog tempo stammen 
te verschuiven naar de zwakke plek. Het was echter allang duidelijk dat 
de bever het niet meer zou redden. Op sommige plaatsen was de dam 
al meer dan dertig centimeter opgeschoven. Op dat moment kwam de 
rups aan de oever staan en gaf de bever enkele nuttige tips over waar hij 
de takken moest plaatsen. Dankzij deze hulp kon de bever voorkomen 
dat de dam weggeblazen werd. De hond had dit vanaf de oever gezien 
en zag dat de tips van de rups duidelijk effect hadden. “Kennelijk was de 
bever dit moment vergeten. Of wilde hij het niet weten. Hij zal wel van 
mening zijn dat hij het zelf heeft opgelost.” De bever was namelijk wel 
vaker koppig en de hond had geen zin om een discussie erover te starten. 
Hij had wel betere dingen te doen. De rups moest gevonden worden. “Ik 
moet weer verder,” gaf de hond aan. “Sterkte in ieder geval met het slepen 
en denk aan je voeten en je staart!” 
“Zal ik doen, bedankt,” reageerde de bever en volgde de hond met zijn 
ogen totdat hij tussen de struiken niet meer te zien was.
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D e zon scheen door de bomen van het bos en het gras op 
het weiland zag er lekker sappig en vers uit, toen het paard 
terugkwam van de bijeenkomst met de andere dieren. 
Normaal gesproken kon het paard de verleiding niet 

weerstaan als het gras er zo lekker uitzag. Vandaag was echter alles anders. 
Alles. Het paard was helemaal niet geïnteresseerd in een verse maaltijd. 
Ze had niet eens zin om te galopperen, hoewel ze van lange galoppades 
genoot en zich daarbij echt kon ontspannen. Normaal hield ze van het 
waaien van de wind door haar lange zwarte manen. Misschien nog wel 
meer dan wanneer de zon haar kastanjebruine vacht liet glanzen. Heel 
langzaam en in gedachten verzonken zette ze de ene hoef voor de andere. 
Ze moest denken aan de afgelopen weken. Gelukkige weken. Weken vol 
ideeën, moed en onbezorgdheid. 
“Het kan niet weg zijn,” dacht het paard. “Dit is niet mogelijk. Het kan 
gewoon niet!”
Het paard stond voor zich uit te staren en wist niet wat ze moest doen. 
“Rupsje, waar ben je?” wilde het paard roepen, maar de woorden kwamen 
niet over haar lippen.
“Waarom ben je weg? Is er iets gebeurd?” 
Duizend vragen spookten door haar hoofd. “Was de rups misschien zelf 
weggegaan?” Het paard stokte haar adem. Alleen al de gedachte dat Rups 
vrijwillig het bos had verlaten, liet haar rillen.
“Nee, de rups zou me nooit in de steek laten. Er moet iets gebeurd zijn.” 
Het paard was verdrietig en onrustig tegelijkertijd. Wat moest ze nou? De 
rups had haar geholpen om haar ideeën te verwezenlijken. 
Het paard had veel ideeën, nieuwe ideeën, maar ze durfde deze vaak 
niet te uiten. Met hulp van de rups werden wel wat ideeën in praktijk 
gebracht, ook al vielen ze niet bij iedereen in de smaak. De haas en de 
eekhoorn experimenteerden bijvoorbeeld veel en hadden vaak dingen 
nodig die alleen aan de andere kant van het bos te vinden waren. Voor die 
twee zou het een wereldreis zijn, maar niet voor Paard. Haas en Eekhoorn 
gingen gewoon op de rug van het paard zitten en werden op die manier 
naar de gewenste plek gebracht. De uil had dit eens gezien en vond toen 
deze ‘service’ voor zich zelf ook wel handig, vooral als hij te moe was of 
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geen zin had om te vliegen. Hij was wel een beetje eigenaardig. Het was 
voor hem onacceptabel als naast hem een ander dier op de rug van het 
paard werd vervoerd. “Iedereen heeft rechten en plichten,” zei de uil dan, 
“en het is nu mijn recht om op de rug van het paard vervoerd te worden.” 
Het paard liet de uil maar. Overdag was dit ook geen probleem, de uil kon 
dan niet zo goed zien en had dan ook niet zoveel behoefte aan transport. 
Dan kon de rups mee op de rug. 
Het paard glimlachte. “Wat heb ik genoten van de gezamenlijke dagen met 
Rups,” dacht ze. “Ik voelde me vrij en maakte mij veel minder zorgen om 
wat de andere dieren denken. En – ja – ik moest ook minder denken aan 
mijn moeder en hoe het met haar is.”
Het paard was nog vrij jong, maar het was ook geen veulen meer.  
Voor haar leeftijd zou ze eigenlijk al wat meer dingen moeten kunnen. 
Ze leefde met haar moeder op een boerderij voordat ze in het dierenbos 
kwam wonen. Ze stonden toen de hele dag in de wei en zij leerde verder 
niets. De boer kon niet zo veel met het paard en had haar verkocht, 
waarna ze uiteindelijk in het bos beland was. In het begin miste Paard 
haar moeder wel heel erg en ook nu nog, een jaar later, moest ze nog 
vaak denken aan haar moeder en het leven op de boerderij. De dieren in 
het bos vonden het paard van begin af aan wel aardig, maar ze was nogal 
terughoudend. Ze durfde niet zo gauw nieuwe contacten te maken.
Het paard keek over het weiland heen, maar ze zag de bloemen en het 
verse groene gras niet eens meer. Het enige wat haar opviel was de muur 
die ze op afstand kon zien.
“Ik kan me nog goed de dag herinneren dat ik de muur voor het eerst 
tegenkwam,” dacht ze. “Ik ging galopperen. Die dag ging ik gewoon lekker 
galopperen, zonder een bepaald doel. De wind waaide door mijn manen en 
ik voelde me vrij. Het was een heerlijke dag. Toen was het nog een heerlijke 
dag. De eerste zonnige dag na een lange regenperiode.” Paard stapte langzaam 
in richting van de muur en luisterde naar de zang van de vogels in het bos. 
“Toen zongen de vogels al hetzelfde liedje,” dacht ze. “Ik galoppeerde en 
galoppeerde en galoppeerde en – schijnbaar uit het niets – riep iemand: ‘Pas 
op! Hé, pas op! De muur!’” herinnerde ze zich. “Opeens zag ik het. Gelukkig. 
Nog net op tijd. De muur, maar enkele meters van me vandaan.”
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Het paard luisterde naar de vogels en liep verder. De muur die het bos 
omgaf was niet zomaar een muur, maar een echte barrière. Te hoog om 
erover heen te springen, te massief om zonder letsel er tegenaan te lopen 
en schijnbaar eindeloos breed.
“De grond was nog nat van de regen en het was ontzettend moeilijk om 
te remmen. Mijn hoeven gleden over de grond, ik struikelde, maar – geen 
idee hoe ik het heb gedaan – ik kwam nog net op tijd stil te staan.”
Het paard stond nu op ongeveer dezelfde plek als toen ze bijna tegen 
de muur was geknald en keek om zich heen. “Ja, hier was het ongeveer,” 
dacht ze terwijl ze bijna net zo zwaar ademde als destijds. Nu niet van 
uitputting, maar van verdriet. Toen het paard bijna tegen de muur was 
gelopen was haar gevoel van vrijheid plotseling verdwenen en omgeslagen 
in paniek. Ze voelde zich verschrikkelijk opgesloten. Vandaag voelde ze 
zich anders, verlaten en verdrietig.
“Rupsje?!” riep Paard, maar er reageerde niemand. Stilte. Overal. Zelfs het 
gezang van de vogels kon Paard hier niet meer horen. Ze hoopte weer de 
stem te horen net als toen. Toen zei iemand uit het niets: “He, je moet wel 
kijken waar je loopt. Je was er bijna tegenop geknald!” Ze had om zich 
heen gekeken, maar had niemand kunnen herkennen. Ze had omhoog 
gekeken en op de grond, langs de muur en weer om zich heen – niets. 
Toen had het paard iets voelen kriebelen op haar neus. “O ja, het kriebelde 
en ik had toen geen idee wie of wat het was,” glimlachte Paard. “Rupsje, 
waar ben je?” “Toen zat je op mijn neus te lachen: ‘Hé, hier ben ik!’” 
herinnerde het paard zich en ze kon in haar gedachten de stem van de 
rups weer horen. Vandaag was er niemand. Het paard staarde nog een tijdje 
voor zich uit, voordat ze de andere kant op liep. Ze kon niet begrijpen 
waar de rups was en vooral waarom hij er niet meer was.  
Zou ze hem ooit weer zien?
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W at een dag gisteren, met veel en veel te veel gedoe. 
Gelukkig was de nacht rustig verlopen. Misschien hadden 
sommige andere dieren boze dromen gehad, maar hijzelf 
was in een prima ochtendhumeur wakker geworden.  

 Tijd voor een sappig ontbijt.
Het was nog vroeg in de ochtend toen Bever uit zijn burcht naar 
buiten kwam. Een straaltje zonlicht brak door het dichte gebladerte en 
spatte uiteen in een regenboog van kleuren op zijn weg door de in een 
spinnenweb gevangen zittende dauwdruppels. Het bos was nog in diepe 
rust, alleen een paar vogels begonnen zich in de verte te roeren. Bever 
spitste zijn oren en hoorde, niets. Helemaal niets. Hij slaakte een zucht 
van verlichting, vandaag was tenminste weer een dag als alle andere. Maar 
gisteren had ook een normale dag geleken totdat het bos geëxplodeerd 
was door het nieuws dat de rups was verdwenen. Bever was nog in 
verwarring door de verwarring van de andere dieren. De verdwijning van 
die groene ‘denktank’ liet hem op zich redelijk onberoerd. Ergens hoopte 
Bever dat hij voorgoed vertrokken was. Een gedachte waarvan hij wist dat 
hij die voor zich diende te houden in het gezelschap van de andere dieren, 
wilde hij niet alle verdenking op zich laden, ook kon hij dan het bouwen 
van zijn dam voorlopig wel vergeten. De anderen waren enorm verknocht 
aan het groene onderkruipsel en de wilde plannen die het verzon. Bever 
had met de ideeën alleen nog niet eens zoveel moeite, zolang het maar 
ideeën bleven. Maar het feit dat de rups zich dacht te moeten bemoeien 
met zaken waar hij geen verstand van had, dat irriteerde de bever in 
zeer hoge mate. Bevers bouwen dammen en rupsen, tja wat doen rupsen 
eigenlijk, vroeg Bever zich ineens af. Geïrriteerd schudde hij zijn kop, 
nou begon hij zich ook dingen af te vragen die er niet toe deden. “Het 
lijkt wel een virus zoals die gewoonte zich verspreidt,” dacht Bever. De 
haas was na de rups één van de allerergste, misschien nog wel gevaarlijker 
dan de rups want de haas is zo ontzettend onbezonnen. Samen waren ze 
echt een rampzalige combinatie. Druktemakers, altijd maar bezig met het 
bedenken van nieuwe dingen die geen enkele toegevoegde waarde hebben 
in het dagelijks leven, in plaats van dat ze nadenken over een manier 
om de wintervoorraad op te slaan of hoe er op een snellere manier een 
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betere dam gebouwd kan worden. Nee, zij maken zich liever druk over 
een methode om eekhoorns te laten vliegen. Het nut daarvan ontging de 
bever volledig. Sterker nog, hij vond het maar gevaarlijke ontwikkelingen. 

Dieren horen zich te gedragen zoals ze altijd al hebben gedaan. Teveel 
verandering zorgt voor onzekerheid, en onzekerheid betekent een 
verminderde kans op overleven. De natuur heeft ervoor gezorgd dat alle 
dieren zijn aangepast aan hun eigen niche, dacht de bever, als we daar 
teveel uit gaan uitbreken staat het overleven van de een of andere soort 
misschien wel op het spel, en daarbij is het niet natuurlijk. Nee, de bever 
begreep de ophef totaal niet. Hij hoopte dat de rups ver weg was en 
niet meer terug zou komen, een beetje vernieuwing binnen bepaalde 
grenzen vastgesteld door de oude wijzen kon geen kwaad, maar de 
ongebreidelde nieuwsgierigheid die sommige beesten aan de dag legden, 
was een dreiging voor hen allemaal, dacht de bever, terwijl hij keek naar 
de optrekkende dauw die als een sluier over de rivier trok. Bever trok een 
frons toen hij een loszittende tand voelde, en dacht bezorgd dat hij niet in 
staat was om dammen te bouwen met een kapot gebit. Bij de gedachten 
aan dammen bouwen, betrok zijn gezicht nog verder. Vroeger had hij er 
altijd enorm veel voldoening uit geput om lekker met al die takken in de 
weer te zijn, en een constructie te maken die functioneel was. Maar sinds 
de rups had voorgesteld een zeshoekige dam te bouwen en de anderen 
hadden besloten dat Bever die maar moest gaan maken, was zijn plezier in 
het bouwen aanzienlijk verminderd. Bever zag het nut van een dergelijke 
dam niet in, sterker nog, het leek hem een belachelijk idee, zo’n dam had 
te veel kritieke plekken waar die zou kunnen breken. Maar goed, wat wist 
een rups van dammen bouwen? En nu zat hij na al die jaren waarin hij het 
bos goede diensten bewezen had met de opdracht een waanzinnige dam te 
bouwen. Nee, de verdwijning van de rups was alleen maar goed, nou kon 
hij de dam in ieder geval bouwen zoals het hem goed leek.

 “Goedemorgen Bever,” riep de hond, terwijl hij met een tak in zijn bek 
voorbij draafde. 
“Arme hond, altijd maar doelloos in de weer, achter alles wat beweegt 
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aanrennen,” dacht de bever bij zichzelf. “Hij leek gisteren ook behoorlijk 
gestresst door de verdwijning van de rups. Ach, het is een beetje een 
kwibus, maar er steekt weinig kwaad in.” 

Bever keek naar de zon en bedacht dat het tijd werd om verder te gaan 
met het repareren van het gat in zijn dam. Het paard had verleden 
week voorzichtig aangekaart dat haar wei onder water stond, en of hij 
daar heel misschien niet wat aan kon doen. Met een diepe zucht kwam 
hij overeind en wierp nog één laatste blik over zijn schouder naar het 
schilderachtige panorama dat het uitzicht vanaf zijn burcht hem verschafte. 
Zijn blik viel op een slanke krom staande boom en even voelde bever 
de verleiding om de door de natuur geschapen vorm te bewerken tot 
een kunstwerk. Verbaasd en geschokt over zijn eigen gevoel verbood 
hij zichzelf hier verder over na te denken. Tradities en gewoonten zijn 
er om in ere gehouden worden, dacht hij, als we die los gaan laten, dan 
weet straks niemand meer waar die aan toe is, en daarbij, wat is er mis 
met het bewonderen van de wonderen die ons door de natuur gegeven 
zijn, zonder deze naar eigen inzicht te willen veranderen of aanpassen? 
Vernieuwingen zijn niet per se beter. Nee, het was beslist beter om 
deze neiging te onderdrukken. Op een dieper en onbewust niveau 
wist de bever wel dat creatieve neigingen en de drang om de natuur 
te vormen naar een voor hem wenselijke vorm, net zo goed onderdeel 
van hem waren als dat die dat voor de rups waren. Hoewel hij dit nooit 
voor zichzelf zo zou uitspreken, laat staan er eerlijk en openlijk voor 
uit te komen, worstelde hij wel met deze onbestemde gevoelens. Hij 
had het idee iets te missen in zijn leven maar kon voor zichzelf niet 
onder woorden brengen wat dat dan wel wezen moest, en hield daarom 
angstvallig vast aan oude tradities en gewoonten. 

Bever rekte zich uit en sprong de rivier in. Hij, gleed soepel door het 
nog koele water Met een krachtige zwiep van zijn staart bereikte hij de 
overkant van de rivier en kroop aan wal. De waterdruppels vonden geen 
houvast in zijn dichte vacht en gleden van hem af. Het was diezelfde dikke 
vacht die hem in staat stelde om in de winter warm te blijven, ondanks 
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het feit dat hij in bevroren grond sliep. Op zijn dooie gemak kuierde 
hij al neuriënd door het hoge gras naar het ondergelopen weiland van 
Paard. Onderweg genoot hij intens van de kleuren- en geurenpracht van 
de bloemen. Ook zag hij de vlinders en bijen af en aan vliegen met hun 
pootjes vol nectar. Dit deed hem eraan denken dat er een paar jaar geleden 
een ontzettend valse bij in het bos had gebivakkeerd. “Een vals kreng was 
het,” zei Bever hardop toen hij er weer aan terugdacht. De bij was uit een 
laboratorium ontsnapt, en het was niet zo dat Bever wist wat dat was of 
dat het hem ook maar iets kon schelen, maar hij wist wel dat het beest 
een Killerbee genoemd werd en dat het je zonder reden stak. Bever was 
blij geweest toen de uil had besloten dat de Killerbee of wel diende te 
vertrekken dan wel opgegeten zou worden omdat hij de continuïteit van 
de gang van zaken in het bos in gevaar bracht. “Wie is een kreng?” kakelde 
de papegaai vanuit de lucht terwijl ze voorbij vloog met een of ander 
glimmertje tussen haar klauwen. “Ook al zo’n maf beest,” dacht de bever 
bij zichzelf. Maakt nooit een zin af en vervalt dan weer in overpeinzingen 
of in het pluimstrijken. Maar dat ze mooie glanzende veren bezit, dat moet 
gezegd worden. Nu Bever erover nadacht waren er meer vreemde dieren 
in bos, vooral de nieuwe generatie dieren wekte zijn achterdocht. 
De wandeling deed Bever goed, hij was de drukte van gisteren, de 
loszittende tand en de zeshoekige dam bijna vergeten, toen hij het weiland 
bereikte en aan het werk ging. Het leek een dag als alle andere, een 
situatie waarin de bever het beste gedijde. Hij had zich niet meer kunnen 
vergissen.
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N a een onrustige nacht vond de haas dat hij de vorige dag zo 
ontzettend zijn best had gedaan om de rups te vinden dat 
hij het had verdiend om naar de spin te gaan. Dan kon hij 
ook naar zijn webben kijken. Alleen de gedachte al,  

dat hij iets leuks ging doen gaf hem nieuwe energie en zo duurde het niet 
lang voordat de haas bij de spin was. Van een afstand al kon de haas de spin 
tegen zichzelf horen praten. De haas spitste zijn oren om hem te kunnen 
verstaan. 
“… hoe moet ik nu beginnen?’’ somberde de spin. Hij liep driftig heen 
en weer met een eigenaardig loopje. Het zag er wat onbeholpen uit. 
Om de zoveel stappen maakte hij een hupje, alsof hij over een hobbelige 
ondergrond liep. 
De haas had van de uil gehoord dat de spin een ongeluk had gehad, 
waarbij hij een poot had verloren. Geen wonder dus dat hij zo raar liep. 
De haas richtte zijn aandacht weer op het gepieker. 
“Rups, verdomme, waar ben je? Net nu ik je nodig heb, ben je 
verdwenen!” 
De haas wilde wel weten waarom de spin zich er zo druk over maakte.  
Hij hopte op de spin af. “Hé Spin,” zei de haas, “alles goed?”
De spin liet een aantal draden los die hij aan elkaar probeerde te knopen. 
“Nou, nee, niet echt,” antwoordde hij. “Nu Rups weg is, lukt het me voor 
geen meter om een begin te maken met het web dat ik in gedachten heb.”
De haas bekeek het web van de spin. Er hingen een paar losse draden in 
de bramenstruiken die in de buurt van de oude kastanjeboom groeiden. 
“Sinds het ongeluk met mijn poot kom ik net een poot tekort om in het 
begin alles aan elkaar vast te knopen. Rups is toen op het idee gekomen 
om samen het begin te maken van de webben. Als ik dat eenmaal had, kon 
ik het web ook wel verder afmaken zonder zijn hulp. Soms maakten we 
zelfs een aantal beginnetjes in een keer, die ik dan een voor een afmaakte.” 
De haas vond dat een mooi idee. Hij knikte instemmend. 
“Natuurlijk zou ik wel simpelere webben kunnen maken. Ik kan best nog 
wel de eenvoudigste vormen maken.”
“Maar, waarom maak je dan niet gewoon simpelere webben, zoals de 
uil dat wil. Ik vind jouw webben heel mooi en de uil is een oude zeur, 
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maar als moeilijke webben niet goed lukken, waarom maak je ze dan niet 
simpeler. Ik neem aan dat je daar ook wel vliegen mee kan vangen?”
De spin veerde op. “Ik bouw webben niet alleen maar voor het eten. Ik 
haal er veel meer plezier uit als ik een web kan maken in iedere vorm die 
ik wil. Ik wil webben maken die zo vernuftig aan de omgeving verbonden 
zijn, dat zelfs de papegaai er even stil bij zou blijven staan. Soms sta ik dan 
met een lege maag, maar dat maakt me niet zoveel uit. Misschien ontdek 
ik op deze manier wel een webstructuur waarmee ik veel meer vliegen 
kan vangen!”
De haas vond dit heel herkenbaar, hij had dit zelf immers ook net bedacht. 
Hij vertelde de spin over de eekhoorn, die hij had proberen te laten 
vliegen. Hier was het ook niet duidelijk of het wel zou werken. Misschien 
zou de eekhoorn wel vallen en zich bezeren. Maar dat had de haas de 
eekhoorn natuurlijk niet verteld. De haas begon driftig te rond te lopen. 
“Maar toen die uil zich ermee ging bemoeien was het gedaan met de 
pret.” 
De spin, verzonken in gedachten, keek plotseling op. “Uil?” 
“Ja, de uil. Wat vindt die nu eigenlijk precies van die vernuftige webben 
van je?” 
De spin klom op de dikke tak van zijn favoriete kastanjeboom, schraapte 
zijn keel, en nam de haas mee naar de tijd voor zijn ongeluk. 

Het was een van die dagen geweest waarop de zon als een warme deken 
over het bos leek te liggen. De spin was druk bezig aan een web, dat 
ondanks de enorme wirwar van draden, toch een bepaalde schoonheid 
bezat. Het was bewonderenswaardig hoe het web was opgehangen; aan 
de bovenkant zat het vast aan een dikke, laaghangende tak van de oude 
kastanjeboom, aan de onderkant zat het met lange draden vast aan een 
paar braamstruiken. De spin hing ondersteboven in zijn web, minutieus 
en geconcentreerd aan het werk. De uil landde geruisloos op de dikke tak 
waaronder de spin met zijn web in de weer was. 
“Zo, jij bent druk bezig!” doorbrak de uil de stilte. De spin was zo 
geconcentreerd op zijn web dat hij de uil niet eens opmerkte. De uil 
kraste een tweede keer, deze keer een stuk luider dan de eerste keer: “Hé 
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spinnemans, hard aan het werk?”
De spin slaakte een kreet en tuimelde uit het web. Met een doffe plof 
landde hij op de met bladeren bedekte grond. 
“Ik schrik me rot,” hijgde de spin, “Waar kom jij ineens vandaan?”
De uil keek de spin fronsend aan en zei op corrigerende toon: “Het is 
‘waar komt u ineens vandaan’ voor jou.” 
De spin deinsde terug.
“Haha, ik maakte maar een grapje hoor!” lachte de uil. “Wat keek je 
ineens raar.” De uil vloog naar een andere tak die iets hoger in de boom 
hing. De spin moest naar boven kijken om de uil goed te kunnen zien. 
“Maar luister eens, Spin, ik wil het vandaag over iets belangrijks met 
je hebben. Jij weet dat ik hier in het bos altijd al een bepaalde rol had. 
Sommigen zouden het ‘baas’ noemen, anderen ‘voorzitter’, maar ik zie 
mezelf meer als het hoofd van een grote familie. Jullie zijn mijn familie, 
wij allemaal zijn een familie, wil ik daarmee zeggen. Vind jij niet ook dat 
wij een familie zijn, Spin?” vroeg de uil. 
De spin knikte. Hij vond de dierengemeenschap inderdaad op een familie 
lijken. Hij had vrienden onder de dieren en men hielp elkaar en was 
vriendelijk voor elkaar. 
“Oké, Spin, dan ben jij het er vast ook mee eens dat ik, als hoofd van de 
familie, ervoor verantwoordelijk ben dat het met iedereen goed gaat, dat 
iedereen genoeg te eten en te drinken heeft, genoeg vrije tijd, genoeg 
werk. Ben je het daar ook mee eens, Spin, dat iedereen hier recht op 
heeft?” 
De spin knikte weer en de uil ging door met zijn betoog. “Maar ik alleen 
kan er niet voor zorgen dat elk dier dit ook daadwerkelijk heeft. Ieder 
dier in het bos heeft een bepaalde rol die hij moet vervullen. Hij moet 
de taken doen die hem zijn toegewezen, anders werkt het systeem niet. 
Begrijp je dat, Spin?
Wij hebben jou hard nodig, anders is er niet genoeg eten. Jouw webben 
zijn essentieel voor ons. Jij bent belangrijk, zonder jou kan het niet. Maar 
Spin, wij hebben niet gewoon spinnenwebben nodig, wij hebben heel 
specifieke webben nodig, anders hebben wij er niets aan. Ik heb van de 
andere dieren gehoord, dat jij blijkbaar graag rare webben maakt omdat jij 
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dat leuk vindt. Nou, dat vind ik heel egoïstisch van jou, Spin. Begrijp jij, 
dat als jij drie nutteloze webben voor je eigen plezier maakt, jij in dezelfde 
tijd zes goede en nuttige webben had kunnen maken, waar alle dieren iets 
aan zouden hebben?”
De uil vloog een tijdje in het rond en ging toen op een tak zitten die nog 
hoger boven de spin hing. De spin kreeg bijna de indruk dat de uil meer 
met zichzelf dan met hem aan het praten was.
“Weet je, Spin, het probleem is groter dan alleen jouw webben. En soms 
krijg ik de indruk dat ik de enige ben die het geheel nog kan overzien. 
Sommige dieren denken dat zij alles weten en daarom alles kunnen doen. 
Absolute vrijheid is wat iedereen tegenwoordig wil. Maar ik wil dat jullie 
begrijpen dat een bepaalde structuur en een bepaalde hiërarchie nodig 
zijn. Zij geven orde en rust. Door dingen systematisch uit te voeren heb 
je meer zekerheid over de resultaten, ze zijn beter te voorspellen en ze 
hebben een bepaalde, voorspelbare kwaliteit. Structuur en hiërarchie 
maken routine mogelijk. Ook routine is nodig om je leven te ordenen 
en zeker om de samenleving met anderen te ordenen. Het is niet nodig 
om elke keer het wiel opnieuw uit te vinden en elke keer weer aan 
dingen te twijfelen die we allang hebben uitgezocht, waar we het allang 
over eens zijn. Zelfs de wijste aller uilen die Newton wordt genoemd 
gebruikte de uitdrukking ‘standing on the shoulders of giants’, waarmee 
hij duidelijk bedoelde dat hij opbouwde op dat wat anderen voor hem 
hadden gedaan. Je zou kunnen stellen dat wat wij doen een accumulatie 
van kennis, ervaring en methoden is. Het is niet onze opgave om alles 
wat al is uitgevoerd opnieuw uit te graven en uiteindelijk misschien het 
hele gebouw tot instorten te brengen. In deze zin kan vrijheid, egoïsme, 
individualisme, erg gevaarlijk voor een cultuur of samenleving zijn.  
We hebben zekerheid nodig, geen twijfels. We hebben orde, structuur en 
altruïsme nodig, geen chaos en egoïsme.” 
De uil vloog nog hoger de boom in. “Ik begrijp niet hoe sommige dieren 
kunnen denken, dat zij belangrijker zijn dan de gemeenschap. Dat zij het 
recht hebben onrust te veroorzaken met hun rare ideeën en handelingen. 
Gevaarlijke ideeën en handelingen! Die rups bijvoorbeeld …” 
De uil steeg hoger en hoger en de rest kon de spin niet meer horen.
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Normaal was de haas snel afgeleid, maar naar dit lange verhaal van de spin 
had hij ademloos geluisterd. Die uil ook met zijn ideeën! “Het verbaast 
me niets, Spin! Het is ook altijd hetzelfde verhaal met de uil! Toen ik 
probeerde de eekhoorn te laten vliegen, deed hij ook al zo moeilijk.”
De reactie van de haas zette de spin aan het denken. Iedere keer dat 
iemand probeerde iets te doen wat niet volgens de vaste regelmaat en 
de bekende weg ging, stak de uil er een stokje voor om die plannen te 
dwarsbomen. 
“Wat heb je gedaan na die preek van de uil?” vroeg de haas.
De spin sprong uit de boom en landde met een zachte plof op de 
bodem van het bos. “Eigenlijk ben ik gewoon doorgegaan met de 
dingen die ik deed. Ik laat me niet zomaar iets wijsmaken door de uil. 
De uil had misschien wel een paar goeie punten. We zijn er met zijn 
allen verantwoordelijk voor dat iedereen te eten heeft, en iedereen moet 
daaraan zijn steentje bijdragen. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar de 
uil meende ook dat sommige dieren zich belangrijker waanden dan de 
rest, enkel omdat zij iets anders deden dan gebruikelijk. Dat gaat er bij mij 
echt niet in.”
De haas knikte instemmend. 
De spin ging verder: “Ik ben er van overtuigd dat we er juist op 
vooruitgaan door nieuwe dingen te proberen. Dingen die buiten het 
rigide denkkader van de uil vallen. Misschien is dat op de korte termijn 
niet altijd de efficiëntste manier van werken. Maar op de langere termijn 
kunnen we daarmee misschien wel met minder eten toe. Of kijk naar 
de zoektocht naar de rups. Misschien heeft hij zich wel ergens verstopt 
waar we hem nooit zullen vinden met het plan dat er nu is! Ik denk dat 
we daarom onze ogen open moeten houden voor alternatieve ideeën. 
Natuurlijk is het wel nodig om per idee te kijken of het wel een goed idee 
is voordat we het gebruiken. Van alle leuke ideeën zijn er tenslotte maar 
een paar echt bruikbaar. Maar om die goede ideeën te kunnen verzinnen 
hebben we wel de vrijheid nodig om nieuwe dingen te proberen!”
“Als het aan de uil ligt is daar geen sprake van.”
“Nee. Ik denk dat het ook erg belangrijk is dat dieren samenwerken. 
De uil wil dat ieder dier zijn eigen taak doet en zich niet bemoeit met 
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andere dingen. Dat vind ik jammer. Ik heb net verteld waarom het 
belangrijk is om nieuwe ideeën te blijven verzinnen. Wat ik daarbij vergat 
te vertellen is dat dit veel beter gaat als je met verschillende dieren vanuit 
een verschillend perspectief naar een probleem kijkt. Dieren hebben vaak 
allerlei kennis die ze zelf al gebruiken. De bever is bijvoorbeeld goed in 
het bouwen van dammen, de hond kan sporen volgen met zijn neus en de 
papegaai kan snel van de ene kant naar de andere kant van het bos vliegen. 
Misschien kunnen ze wel veel meer doen met wat ze weten en kunnen 
als ze ook eens kijken welke problemen andere dieren hebben. Misschien 
kunnen ze met de ideeën waar ze zelf niet zoveel aan hebben wel een 
probleem van een ander dier oplossen. Als we onze kennis delen kunnen 
we zoveel meer goede ideeën bedenken!”
“Dat vond de rups denk ik ook. Die had ook vaak ideeën waarbij we met 
andere dieren leuke experimenten deden.”
De spin keek de haas aan met een brede grijns en zei: “De vliegende 
eekhoorn bijvoorbeeld…” 
De haas barstte in lachen uit en hupte een stukje in het rond. De grijns 
van de spin was snel verdwenen toen deze plotseling een nieuw verband 
zag. 
“Zeg Haas, ik krijg opeens een idee.”
“Nou, een manier waarmee Eekhoorn wel kan vliegen?”
“Nee, nee, nee. Iets serieus. Een vermoeden …”
“Dat je zelf misschien kan vliegen?”
De spin schudde zijn hoofd. Het was ook altijd hetzelfde met die haas. 
“Ik denk dat de uil een groter plan heeft om orde en structuur te 
handhaven. Ik denk dat hij meer doet dan wij hebben gezien en bereid is 
om zwaardere middelen dan enkel zijn stem te gebruiken. Ik zal vertellen 
waarom.”
De haas keek de spin met grote ogen aan.
“Het heeft te maken met mijn ongeluk. Ik denk dat de uil daar meer 
van weet. De uil was de enige die überhaupt iets wist over mijn ongeluk. 
Verder is er niemand die weet wat er is gebeurd. De uil zegt steeds maar 
dat het een ongeluk was, maar ik weet het niet meer. Was het wel een 
ongeluk?” De spin liep onrustig heen en weer. 
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“Wat was het dan wel?”
“Ik krijg het vermoeden dat de uil meer weet dan hij vertelt. Misschien 
verbergt hij wel iets. Na mijn ongeluk heb ik nagedacht over wat de uil 
me vertelde, en ik besloot dat ik niet naar zijn pijpen wou dansen. Ik 
bouwde mijn webben wilder dan ik ooit gedaan had. De uil kon dat niet 
verdragen.”
“Denk je dat de uil het ongeluk veroorzaakt heeft?”
“Hij had een motief en de middelen. Als hij er niet direct mee te maken 
had dan had hij wel de macht om iemand het vuile werk op te laten 
knappen. Misschien heb ik zelfs geluk gehad. Wie weet waren er veel 
kwadere plannen om mij voor eens en altijd het zwijgen op te leggen.  
Het verklaart wel waarom de uil zo geheimzinnig doet over het ongeluk. 
Hij heeft gewoon iets te verbergen. Geen wonder dat niemand anders er 
meer van weet. Degenen die er iets van weten, staan waarschijnlijk aan de 
kant van de uil.”
De haas was onder de indruk van de theorie van de spin. “Spin, ik 
vertrouw Uil ook voor geen meter. Ik wou dat ik iets kon doen.”
De spin keek de haas indringend aan. “Ik wil dat je voorlopig niets zegt 
over wat ik net verteld heb. Ik ga verder op onderzoek uit. Hopelijk 
kunnen we Uil dan confronteren met wat we nu vermoeden. Alleen als 
de andere dieren inzien tot wat voor daden hij in staat is kunnen we hem 
dwingen om zijn gedrag te veranderen. Voorlopig moeten we het spel dus 
nog even meespelen.” De spin haalde het briefje dat hij van de uil had 
gekregen tevoorschijn.

Spin, jij moet de achterste hoek van het bos doorzoeken.

“Ik moet dus helemaal naar de achterste hoek van het bos. Dat is een 
roteind om te lopen voor mij,” vervolgde de spin. “Maar goed, misschien 
kan ik onderweg wel meer te weten komen over Uil.” 
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N a het gesprek met de spin ging de haas gauw weer verder. 
Hij had met de hond afgesproken dat die aan de overkant 
van de rivier zou gaan zoeken en dat hijzelf aan deze kant 
van de oever zou gaan zoeken. Hopelijk was de rups niet 

in de rivier gevallen, dacht de haas. Wat zou dat verschrikkelijk zijn, dan 
zou hij zijn goede vriend nooit meer zien! Brr, wat was dat water koud 
aan zijn poten. Nee, de haas hoopte met heel zijn hart dat de rups op het 
droge gebleven was. Maar wat had de hond nou gezegd? Misschien was 
de rups het gezeur van de uil wel zat geweest? Zou hij op zoek geweest 
zijn naar een manier om weg te komen? De haas had de rups wel eens 
horen praten over wat er achter de grote muur zou zijn. Daar deden de 
dieren alles anders, daar was geen uil die wilde dat alles op zijn manier 
ging. Rupsen en hazen buiten de muur mochten, volgens de rups, wel 
alles doen wat ze wilden. De rups beweerde zelfs wel eens een vliegende 
eekhoorn boven de muur gezien te hebben! Wat zou het mooi zijn om 
daar heen te gaan, dacht de haas. 

Maar, hé, wat zag hij daar nou? Hij had het bijna over het hoofd gezien. 
Een klein dammetje langs de oever van de rivier. Dat moest wel van 
de rups zijn. De haas bekeek het dammetje goed. Ja hoor, geen twijfel 
mogelijk, dit was het proefmodel dat de rups samen met de spin gebouwd 
had. Het was gemaakt van blaadjes, die stevig aan elkaar gelijmd zaten 
met de plakkerige draden van de spin. Dat vond de haas nou zo mooi 
aan de rups. De rups vond dat de dammen van de bever veel te veel 
bomen kostten. Het bos rondom de burcht van de bever was helemaal 
kaal en lelijk geworden. Daarom moest er iets nieuws komen. “De bomen 
verliezen toch elk jaar hun bladeren,” had de rups gezegd, “daar kunnen 
we best iets mee doen.” Even verderop vond de haas nog een proefdam, 
deze keer gemaakt van de door de hond afgekloven botten, stevig aan 
elkaar gebonden met paardenhaar. Zo had de rups meerdere verschillende 
oplossingen bedacht voor één probleem.

Opeens dacht de haas weer aan het gesprek wat hij eerder die dag 
opgevangen had. Had één van de oude schildpadden niet iets gezegd over 
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veel oplossingen voor één probleem? Hoe noemde hij dat toch? De haas 
dacht zo diep na dat hij er bijna hoofdpijn van kreeg en toen wist hij het 
weer! Divergent denken, had het wijze dier gezegd, was een teken van 
creativiteit. De haas vroeg zich af of de rups creatief was. Toen bedacht 
hij of hij zelf ook een beetje creatief was. Ja beslist, de rups en hijzelf 
waren creatief! De haas snapte nu eindelijk waarom de rups en hij zo 
anders waren dan de andere dieren. Blij met deze ontdekking sprong de 
haas verder langs de oever van de rivier. In de verte zag hij dat de hond 
al bij de dam van de bever aangekomen was om hem te vragen over de 
verdwijning van de rups. Dat herinnerde hem eraan dat hij zelf ook verder 
moest met zijn zoektocht. Maar had het zin? Was de rups wel echt weg? In 
ieder geval niet zijn ideeën, dacht hij, eigenlijk had hij wel dezelfde ideeën 
als de rups. Misschien was het een goed plan om eens met de uil te gaan 
praten, want ook al was de uil soms betweterig en gemeen, hij was ook 
erg oud en wijs en hij zou vast wel weten of de haas verder moest zoeken 
en waar hij dan zou moeten zoeken. En dan kon hij meteen wat dingen 
vragen over dat creatief zijn. Hij vroeg zich niet af of dit wel een goed 
idee was toen hij op weg ging naar de boom van de uil. 
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P apegaai besloot naar het weiland te vliegen. Ze was nog op 
zoek naar een mooie bloem. Toekan, haar vriendin, was ziek 
en Papegaai wou graag iets liefs doen voor haar. Binnenkort 
zou ze op bezoek gaan en even een beetje voor haar zorgen. 

  Omdat Toekan zo van bloemen hield, wou de papegaai graag 
een mooi exemplaar voor haar meenemen. Het zou Toekans omgeving 
mooi opfleuren. En als er ergens kleurrijke bloemen stonden, dan was dat 
wel in het weiland van het paard. Zo kon ze ook meteen met haar een 
praatje maken en Paard zou het vast wel goed vinden als Papegaai één van 
de bloemen meenam. Maar was een bloem wel echt zo geschikt om aan 
een zieke toekan te geven? Het gezegde luidde toch altijd ‘An apple a day 
keeps the doctor away’? Moest ze dan niet juist op zoek gaan naar een 
appel? Papegaai twijfelde. “Wat moet ik nu doen?” dacht ze. Het weiland 
lag in het westen, maar de appelboom stond juist wat zuidelijker. Waar 
zou ze heen vliegen? Toen bedacht ze zich wat de oude leguaan altijd zei: 
“Het ene doen en het andere niet laten.” Juist ja. Dat was de oplossing! Ze 
zou een appel én een bloem halen! Triomfantelijk en blij om haar goede 
ingeving veranderde de papegaai van richting, op weg naar de appelboom.

Een tijd later kwam Papegaai met een appel in haar snavel aan bij het 
weiland van Paard. “Hm Pmrd!” 
O ja. Dit was niet handig praten zo. Dus legde de papegaai de appel 
omzichtig op een hoopje bladeren dat in de buurt lag. De appel mocht 
tenslotte niet beschadigd worden! Lag hij echt veilig daar? Oh, wat een 
bloemen hier allemaal! Als hier niets tussen stond voor Toekan … 
“Hé Paard! Hoe gaat het ermee?” 
“Uhm. Uh. Nou. Rups is weg!” zei het paard. 
De papegaai keek haar verbaasd aan. “Ja, dat weet ik. Hoe gaat het ermee?” 
“Nou ja, Rups is weg. Hoe zou het dan met me gaan?” Paard keek 
Papegaai vragend aan. 
“Weet ik niet. Met Rups zal het wel niet zo goed gaan. Of misschien ook 
wel. Wie weet … Heb jij nog wat gehoord van Rups dan?” De papegaai 
hopte wat rond om de bloemen te bekijken en vloog nog wel twee keer 
heen en weer om te kijken of de appel er nog lag. 
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“Nee, alleen dat hij weg is. Dat is toch wel heel vervelend hè? Ik zou haast 
niet weten wat ik nu moet,” zei Paard treurig. “Zeg, zie ik daar een appel? 
Wat lief dat je die voor mij hebt meegebracht! Afgelopen week heb ik 
alleen afgedankte worteltjes van de haas gekregen.” 
Het paard keek opgetogen naar de papegaai en vervolgens naar de appel. 
“Wat! Nee! Niet aankomen! Echt niet! Mag niet!” Binnen een tel was de 
papegaai weer bij de appel en sloeg beschermend haar vleugels erom heen. 
“O, nee! Dat was niet de bedoeling. Niet boos worden hoor,” stamelde het 
paard. Ze wist zichzelf geen houding te geven. Dit had ze niet verwacht. 
En het appeltje zag er nog wel zó lekker uit! Kon ze echt niet één hapje 
eten om even de lekkere smaak in haar mond te proeven? “Je hebt 
helemaal gelijk. Jij hebt hem geplukt, dus dan mag jij hem ook eten.” 
“Nee, joh. Die appel is niet voor mij! Hij is voor Toekan.” De papegaai 
haalde haar vleugels voorzichtig weer van de appel af, maar bleef het paard 
wantrouwig aankijken. 
“Kijk niet zo. Ik zal hem echt niet pakken. Ik houd er toch niet van om 
ruzie te maken.” 
Pas toen het paard vervolgens een stap naar achteren deed, ontspande 
Papegaai weer. De appel was blijkbaar veilig. “Toekan is ziek weet je. 
Daarom ben ik ook hier. Ik wou voor haar een mooie bloem plukken om 
haar op te vrolijken.” De papegaai hupte opgetogen rond. 
“Oh, er staan er hier genoeg! Je vindt vast wat leuks.” 
“Dank je wel, Paard. Er staan hier inderdaad mooie bloemen.” Papegaai 
keek wat rond om een indruk te krijgen van wat er allemaal in de buurt 
stond. Het was een echte kleurenzee. Dit hele stuk van de wei stond vol 
met klaprozen, zonnebloemen, korenbloemen en nog veel meer. 
“Kijk die paarse daar,” zei het paard terwijl ze naar een klein bloempje 
twee meter verderop wees, “die vond Rups altijd heel mooi.” 
De papegaai keek het paard fronsend aan. “Een rups is wel heel anders dan 
een toekan. Zou zij ook van paars houden denk je? Zelf zat ik misschien 
te denken aan rood, want dat kleurt zo mooi bij haar snavel…” 
Bezorgd vloog de papegaai heen en weer. Hier en daar bleef ze stilstaan 
om even een bloem beter te bekijken. Het paard hobbelde er geduldig 
achter aan. “Ik ken Toekan niet zo goed. Waar woont zij eigenlijk? Niet in 
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het bos, toch?” 
“Nee, natuurlijk niet. Toekan woont ongeveer drie uur vliegen in 
zuidzuidwestelijke richting hier vandaan.” 
Het paard keek haar vragend aan. Ze had geen flauw idee waar dat was en 
hoe lang zij erover zou doen om daar te komen. “O. Dat is wel heel ver, ja. 
Dat je zo ver weg gaat... Ben je al wel eens verder weg geweest?” 
“Ik?” zei de papegaai, terwijl ze weer opsteeg om even verderop een 
zonnebloem aandacht te bestuderen. “Ik kom toch overal joh. Soms vlieg 
ik wel een paar dagen achtereen. Dan blijf ik daar even. En soms hè, soms 
vlieg ik dan nóg verder.” 
Het paard was onder de indruk. “Dan heb je echt veel gezien! En vast ook 
veel dieren die hier niet leven. Toch?” 
“Ja. Dit reservaat, uh, ik bedoel bos, er zijn tal van dieren die hier niet 
voorkomen. Neem nu bijvoorbeeld Toekan. En als je het over rupsen 
hebt, daarbuiten leven net zulk soort beesten. Duizendpoten en zo. Zeg 
wat vind jij van die bloem daar? Zou die geschikt zijn?” Papegaai keek 
verwachtingsvol naar het paard, maar zij was vooral in de war door de 
plotselinge verandering van gespreksonderwerp. 
“Uh, ja, leuk. Wat voor dieren heb jij nog meer gezien?” Omdat de 
papegaai niet echt antwoord gaf, ging het paard maar zelf verder: “Ken jij 
toevallig ook van die uh … Hoe zal ik het zeggen? Van die zwart-witte 
paarden?” Hoopvol keek ze naar de papegaai. 
“Zwart-wit zeg je? Ja! En hier vlak bij ook nog. Het is nog geen kwartier 
vliegen vanaf hier. Je zou ze al kunnen zien vanaf hier als die muur er niet 
zou staan. En als je je oor tegen de muur aandrukt hoor je ze misschien 
wel loeien.” 
De opgetogen uitdrukking op het gezicht van het paard verdween in een 
klap. “Loeien?” 
“Ja, loeien. Koeien heten die dieren. Zwart-wit gevlekt. Beetje fors … Van 
die roze spenen onder hun buik …” 
Paard fronste. “Nee, koeien bedoel ik niet. De zwart-witte paarden waar 
ik het over heb zijn gestreept, niet gevlekt. En ze wonen hier heel ver 
vandaan geloof ik.” Het paard bestudeerde het gezicht van de papegaai om 
enige vorm van herkenning op te pikken. 
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“Gestreept en zwart-wit … Ja! Daar heb ik van gehoord. Moet je niet in 
de buurt komen hoor. Dat zijn tijgers en die eten juist paarden. En mij 
zouden ze vast ook wel lusten.” 
Nu begon het paard haar geduld een beetje te verliezen. “Nee, nee … 
geen tijgers. Ik heb het over zwart-wit gestreepte paarden! Ken je die?” 
Nu pas keek de papegaai het paard echt aan. Blijkbaar was dit heel 
belangrijk voor haar. “Sorry, Paard, ik zat zo in over die bloemen dat ik 
niet goed oplette. Je hebt het denk ik over zebra’s. Die dieren heb ik nog 
niet zo vaak gezien, want ze wonen hier ver vandaan. Ik heb er zelf nog 
nooit één gesproken, maar Gnoe wel en met haar heb ik er een keer 
een heel lang gesprek over gevoerd. Wil je iets weten over die zebra’s? 
Misschien kan ik het je vertellen?”
“Zebra’s,” fluisterde het paard. “Ja, dat klinkt wel leuk.” Ze stond een beetje 
dromerig te kijken en zei niets meer.
“Hé, Paard!” riep de papegaai en fladderde rond om haar aandacht te 
trekken.
“Waar moet je aan denken? Je staat er zo in gedachten verdiept bij.”
Het paard schrok van het rondgefladder van de papegaai: “Oh, ja, ehm … 
ik stond aan mijn moeder te denken. Maar … ehm … Ja, natuurlijk wil ik 
meer weten over die zebra’s.” Paard werd zich weer bewust van de plek 
waar ze was. Ze was zelf een beetje verrast dat ze zo diep in gedachten was 
verzonken. “Vertel eens. Waar precies leven die zebra’s? En wat doen ze 
allemaal? En hoe …” 
Het paard had nog veel meer vragen kunnen verzinnen, maar de papegaai 
begon al aan haar verhaal: “Nou, het is al een paar jaar geleden dat ik op 
bezoek was bij Gnoe. Het is wel een heel lange reis, weet je.”
“Hoe ver is het hier vandaan?” vroeg het paard nieuwsgierig.
“Heel ver. Niemand hier in de wijde omtrek kan zo goed vliegen als ik, 
maar zelfs ik moet ettelijke weken vliegen om daar te komen.”
“Dan moet het echt heel ver weg zijn!” Het paard was verbaasd en vroeg 
zich af hoe lang ze zou moeten galopperen om bij de zebra´s te komen.
“Ja, het is wel heel ver en ook een zware en gevaarlijke reis,” antwoordde 
de papegaai. Ze moest denken aan Gnoe en aan hoe lang ze haar al niet 
meer had gezien. 
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“Gevaarlijk …,” herhaalde het paard. 
“Ja, maar het is zeker de moeite waard! Afrika is heel mooi. Het is daar 
lekker warm en vooral minder nat. Als je gaat kunstvliegen hoef je geen 
rekening te houden met het weer. Heerlijk!” herinnerde de papegaai zich.
“Dus de zebra´s leven in Afrika. Dan moeten ze ook van het warme 
en droge klimaat houden, toch? En ... is Afrika groot?” Het paard zag 
oneindige graslandschappen voor zich. De papegaai was ondertussen weer 
op zoek naar een bloem en luisterde maar half. Het paard draafde achter 
de papegaai aan en ging door met vragen: “Leven de zebra’s in een kudde? 
Nou ja, het zijn paarden … alleen een beetje anders … Ze moeten dan 
eigenlijk ook in een kudde leven, toch?” Het paard keek om zich heen, 
want de papegaai was alweer de andere kant op gevlogen om een klein 
rood bloemetje te bekijken.  
“Dit bloemetje is wel mooi, maar een beetje klein. Paard, weet jij waar 
er nog een grotere staat?” Het paard wees naar links en draafde achter de 
papegaai aan. Daar stonden inderdaad mooie rode bloemen. 
“Ja, die zijn wel mooi groot.” De papegaai keek tevreden. Nu had ze tijd 
om verder te vertellen: “Ehm, zebra’s … ja, ja die leven wel in een kudde, 
ja. Ze zijn altijd met een hele massa bij elkaar. Als je over een steppe vliegt, 
zie je zwart-witte vlakken. Dat zijn dan verschillende kuddes. En ja, Afrika 
is wel groot, heel groot. Dit kleine bos verdrinkt er in. Het zou er nog 
geen stipje op de kaart zijn.” De papegaai keek peinzend naar de bloemen 
en vervolgens naar het paard. 
“Je mag die bloem gewoon pakken, hoor,” zei Paard vriendelijk. Van waar 
ze stond kon ze nog net de muur om het bos zien. 
“Denk je dat de zebra´s vrij zijn?” De papegaai was verrast door de 
plotselinge verandering van onderwerp. Een dergelijke vraag had ze niet 
verwacht: “Vrij? Wat versta je daaronder?”
“Nou, ik neem aan dat de zebra´s niet in een bos leven. Ze kunnen 
eindeloos galopperen en doen waar ze zin in hebben. Ze leven niet 
opgesloten in een omheind gebied, toch?” Het paard keek de papegaai 
verwachtingsvol aan.
“Vrijheid. Wat een vaag begrip. Waar heb je het over? Vrijheid in het denken 
of dat je alles kan doen wat je wilt doen of dat er geen barrières zijn of …” 
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“Maar Papegaai, jij bent vrij. Je kunt vliegen. Je komt buiten de 
omheining. Je kunt overal heen, waar je ook wilt zijn,” onderbrak het 
paard de papegaai.
“Is vrijheid afhankelijk van de ruimte die je hebt? Ik vind het een vaag 
begrip en voor mij is het maar een woord. Ik weet niet of ik echt vrij ben, 
maar ik doe wel wat ik wil doen. ” 
“Hoe denken de anderen er dan over?” vroeg het paard. “Als ik alleen doe 
wat ik wil doen, krijg ik altijd het gevoel dat ik alleen aan mezelf denk en 
dat zoiets niet kan of mag.”
De papegaai maakte zich niet druk om wat andere dieren dachten. Ze 
deed wat ze zelf belangrijk vond en ze besteedde er geen aandacht aan als 
een van de andere dieren vond dat ze haar tijd ‘nuttiger’ moest besteden. 
“Nou ja, neem nu bijvoorbeeld mijn hobby. Ik houd van kunstvliegen en 
dan probeer ik van alles. Heel hoog vliegen, loopings maken, bijzondere 
figuren vliegen. Dit is wat een rode ara goed kan.” 
“Je maakt je dus niet druk om wat de anderen denken?” vroeg het paard.
“Nou, kun jij iets bedenken dat belangrijker is dan te genieten van het 
leven en goed te zijn voor je medepapegaaien? Ik doe wat ik leuk vind. 
Ik doe waar ik goed in ben! Waarom zou ik doen wat de andere dieren 
belangrijk vinden en willen dat ik doe? Ik weet waar ik mijn tijd aan 
besteed en waarom ik dat doe en het maakt me niets uit of andere dieren 
het daar mee eens zijn of niet!”
Paard keek verbaasd naar de papegaai die boven haar hoofd heen en weer 
vloog. “Jij durft het gewoon. Ik niet. Niet meer.”
Papegaai keek het paard vragend aan. “Waarom niet meer?”
“Nou, toen Rups er nog was deed ik ook wel wat ik leuk vond.”
“Waarom doe je het dan nu niet meer? Heb je een rups nodig om te doen 
wat jij leuk vindt?” De papegaai begreep niet waarom zo veel dieren de 
rups zo belangrijk vonden.
“Rups had altijd zulke leuke ideeën,” zei het paard en ze moest denken 
aan de rups en de afgelopen weken.
“Maar je weet toch zelf wel wat je leuk vindt?” De papegaai keek het 
paard fronsend aan.
“Toen Rupsje er nog was, was het wel makkelijker. Toen durfde ik ook te 
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doen wat ik leuk vind.” Het paard schok nu zelf een beetje van wat ze net 
zei en dacht: “Waarom was het makkelijker toen het rupsje er nog was? 
Waarom was de muur toen niet alom aanwezig?” 
De papegaai vloog weer naar de grote, mooie rode bloem en pakte die 
met haar snavel. “Deze bloem wil ik wel. Hij past wel bij Toekan en zal 
haar een beetje opvrolijken,” mompelde ze met de bloem in haar snavel.
“Ja, dat hoop ik,” zei het paard afwezig. Rupsje, dat zei ze meestal tegen 
hem, dat klonk liever dan Rups. Ze glimlachte bij de herinnering. 
Papegaai was ervan overtuigd dat Toekan de bloem leuk zou vinden. Ze 
merkte op dat het paard weer in gedachten was verzonken. Waarschijnlijk 
droomde ze van Afrika en de zebra’s. Nu moest ze echt weg. “Bedankt 
voor de bloem!” riep ze tevreden. “Toekan vindt het vast leuk!”
“O, ja. Geen probleem. Als je nog meer bloemen voor haar wilt plukken, 
mag dat natuurlijk,” was de vriendelijke reactie. “Toekan is blijkbaar echt 
belangrijk voor haar,” ging er door haar heen. 

De papegaai pakte voorzichtig ook de appel op en begon te vliegen. Ze 
was al enkele meters opgestegen en kon op afstand de koeien buiten de 
omheining zien staan. “Vrijheid – wat een vaag begrip!” dacht Papegaai 
nog eens en riep: “O, ja, Paard, in Afrika leven ook cheeta’s, leeuwen en ...” 
Toen kon Paard het niet meer verstaan. Papegaai vloog al boven de 
kruinen van de bomen naast het weiland en het paard kon bij het rood 
van de veren de bloem en de appel nauwelijks nog zien.
“Cheeta’s, leeuwen … Wat wil Papegaai daarmee zeggen? Ik weet wel dat 
er nog veel meer dieren in Afrika leven dan alleen maar zebra’s… Jammer, 
dat ik niet alles kon verstaan.” Ze wist nog niet zo goed wat ze van het 
gesprek met de papegaai moest vinden.
“Papegaai vindt het blijkbaar niet zo erg dat Rups er niet meer is, 
maar Toekan is wel heel belangrijk voor haar. Hopelijk kan ze Toekan 
opvrolijken, ze heeft echt haar best gedaan met die appel en die bloem.” 
Het paard verzette een paar stappen. Ze schrok, een onprettig gevoel trok 
door haar heen. “Daar is de muur, ik kan hem zien. Maar waarom valt hij 
mij nu weer op? Waarom voel ik me opeens weer opgesloten? Waarom is 
het gevoel van vrijheid plotseling weer verdwenen, net als toen ... toen ik 
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voor het eerst de muur tegenkwam?”
“Vrijheid. Voor Papegaai is het maar een vaag begrip. Voor mij zijn het 
eindeloze galoppades, de wind die door mijn manen waait. Voor mij is het 
er als ik me niet zo druk hoef te maken over wat de andere dieren van 
me denken of willen dat ik doe.” Het paard snuffelde een beetje aan het 
gras en plukte hier en daar wat halmpjes. “Vrijheid – betekent dat voor 
iedereen iets anders? Ja, waarschijnlijk wel. Een ara kan zich natuurlijk niet 
vrij voelen als hij eindeloos kan galopperen. Een ara kan niet galopperen. 
Alleen hoefdieren kunnen galopperen. Een ara kan vliegen. Het kan dus 
niet voor alle dieren hetzelfde zijn,” stelde Paard vast. “Wat zou vrijheid 
voor de anderen kunnen betekenen? Is vrijheid voor iedereen belangrijk? 
Of ... is het misschien …” Ze ging door met vragen stellen, maar kon nog 
geen antwoorden bedenken. 

Paard werd zich ervan bewust dat het voor haar zelf belangrijk was wat het 
voor haar betekende en niet voor de anderen. “Wat gaat er gepaard met 
mijn vrijheidsgevoel?” vroeg ze zich af. “Heeft het met ruimte te maken? 
Ruimte om te doen wat ik wil doen. Galopperen bijvoorbeeld. Eindeloos 
galopperen. Ja, dan voel ik me vrij. En onafhankelijk, ja … misschien 
heeft onafhankelijkheid iets te maken met vrijheid. Wat zei Papegaai ook 
alweer? Vrijheid in het denken. Is dat iets anders? Waar ligt het verschil 
tussen vrijheid in het denken en in het doen?” 
“Als ik onafhankelijk ben of me onafhankelijk voel, ben ik dan vrij van 
de mening van anderen? Mhh, ik kan me alleen helemaal ontspannen 
als ik niet nog iets voor iemand anders moet doen of een opdracht heb 
gekregen van Uil. Ik kan alleen lekker gaan galopperen als ik niets in mijn 
hoofd heb zitten wat ik allemaal nog moet doen. Heeft dat iets te maken 
met vrijheid in het denken?! Ja, misschien wel. Maar wanneer ben je dan 
vrij in het doen?” 
De laatste vraag deed het paard denken aan de dag waarop ze de rups 
leerde kennen en voor het eerst de muur tegenkwam. “Het was een 
heerlijke dag en ik ging lekker galopperen. Volgens mij had ik ook niets in 
mijn hoofd zitten dat ik nog iets moest doen. Ik was dus eigenlijk vrij in 
het denken. Eigenlijk. Ervan afgezien dat ik Moeder miste. Wanneer ben 
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je dan echt vrij in het denken? Kun je helemaal vrij zijn in het denken? Je 
krijgt toch altijd opdrachten of je moet aan iemand denken met wie het 
niet zo goed gaat?” 
Het paard dacht terug aan het gesprek met de papegaai. “Papegaai denkt 
ook vaak aan Toekan waarschijnlijk.” 
Haar gedachten gingen verder over vrijheid. “Kun je überhaupt vrij zijn 
in het denken? Stel dat je niet vrij kan zijn in het denken. Kun je dan 
vrij zijn in het doen? Je gedachten bepalen toch wat je doet?! Dan zou 
vrijheid niet mogelijk zijn.” Het paard schudde mismoedig het hoofd. 
“Ik voel me wel vrij als ik kan galopperen en aan niets hoef te denken. Is 
het alleen een gevoel? Misschien is vrijheid in het denken een voorwaarde 
om vrij in het handelen te kunnen zijn. Ja, misschien. Die dag toen ik 
Rupsje voor het eerst tegenkwam, was ik wel vrij in het denken, maar 
niet in het doen. Mijn gedachten hinderden mij niet om oneindig te 
galopperen, alles helemaal los te laten en te ontspannen. Maar ik kwam de 
muur tegen en ik kon niet verder galopperen. Ik was dus beperkt in mijn 
handelingen. Ik kon niet verder galopperen.”
Het paard moest denken aan de dagen na de dag waarop ze de rups en de 
muur voor het eerst tegen was gekomen. Ze liep toen langs de muur om 
te kijken of er niet ergens een gat in zat. “Het is hopeloos,” zei ze toen 
verdrietig. 
“Hopeloos?! Waarom noem je je leven opeens hopeloos? Je voelde je vrij. 
Waarom zou je je nu niet meer vrij kunnen voelen? Alleen omdat je weet 
dat er een muur is?” vroeg de rups toen. 
“Waarom voelde ik me opeens opgesloten? Ik voelde me vrij toen ik niet 
wist dat de muur er was, maar hij was er wel. Het moest dus iets te maken 
hebben met mijn gedachten. De omgeving was hetzelfde. Dat neem ik 
tenminste aan. De muur staat er al lang. Waarschijnlijk langer dan dat ik 
hier woon. Ik wist gewoon niet dat de muur er was. Vrijheid is dus ook 
van kennis afhankelijk en wordt door je kennis beïnvloed,” redeneerde het 
paard en stapte een paar pasjes verder. 
“Heb je een rups nodig voor goede ideeën?! Papegaai stelt soms wel 
confronterende vragen. Nou, nee ... goede ideeën heb ik eigenlijk wel, 
maar met Rupsje was het makkelijker deze om te zetten naar daden.” 
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Het paard dacht terug aan de afgelopen weken en hoorde de rups zeggen: 
“Kom, we proberen het gewoon!” Ze moest glimlachen. 
“Ja, we gingen het gewoon proberen. Rupsje deed gewoon waar ze zin 
in had en wat ze leuk vond. Net als Papegaai eigenlijk. Geen van beiden 
maakt zich druk om wat er van hen verwacht wordt of wat de andere 
dieren wel of niet nuttig vinden,.” Het paard stapte in de richting van de 
rivier. De wei stond al een tijdje onder water, maar ze was zo in gedachten 
verzonken dat de nattigheid haar niets uitmaakte. Ze stapte gewoon 
verder. “Waarom maak ik me altijd zo druk om wat de anderen denken? 
En waarom deed ik dat veel minder toen Rups er nog was? Die dacht er 
gewoon niet aan. En zijn enthousiasme was gewoon besmettelijk.” Het 
paard stond nu bij de rivier en nam een paar slokjes van het koude water. 
“Ik deed gewoon met Rups mee en we hebben de leukste dingen 
bedacht. Ik had niet eens tijd om erover na te denken wat de anderen van 
ons idee vonden. Ik kon me niet druk maken om wat de anderen ervan 
zouden kunnen vinden.” Het paard nam nog een slokje water en stapte 
langzaam terug naar het weiland. 
“Als Rupsje doorhad dat ik weer eens veel te veel ging nadenken zei hij 
altijd: ‘Wat wil jij? Je wilt het graag proberen. Wat maak je je dan druk. 
Kom, we proberen het gewoon,’” herinnerde Paard zich. 
“En ja, we hebben het toen gewoon geprobeerd. We vervoerden Haas en 
Eekhoorn van de ene kant van het bos naar de andere en we hebben met 
behulp van de bever die de bomen doorknaagde de schuilstal gebouwd.” 
Het paard keek om zich heen en kon op afstand het bouwwerk zien.  
“Alle dieren kunnen daaronder schuilen bij regen of onweer. En in een 
koude nacht heb je het daar nog iets warmer.” Ze bleef even staan en 
luisterde naar de zingende vogels. 
“We hebben Uil toen niet eens om goedkeuring gevraagd. O, nee, 
dat zou ik nooit durven in mijn eentje. Rups kon dan altijd zo goed 
beargumenteren waarom we het gewoon hebben gedaan en waarom we 
het niet hebben aangevraagd.” Ze had die discussies altijd eng gevonden, 
ze was toch steeds bang dat de uil boos zou worden. Leek ze maar wat 
meer op de rups die voor niets en niemand bang was. “Ja, misschien heeft 
het ook daar iets mee te maken. Als de uil tegen mij iets zegt, voel ik me 
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meteen verplicht om het ook te doen. Ik durf gewoon niet daar tegen 
in te gaan. Rups durfde dat wel en soms kon Uil niet eens goed op zijn 
argumenten reageren.” 
Het paard had een plek gevonden waar het gras lekker groen en sappig 
was. “Waarom probeer ik niet gewoon eens te zeggen wat ik denk. Bij 
Rups werkte het en ook Papegaai doet het gewoon.” Paard schudde haar 
hoofd: “Nee, ik kan niet tegen Uil ingaan. Maar ... waarom eigenlijk niet. 
Ik heb vaak genoeg dingen gedaan waar ik zelf niet achter stond. Ik zou 
het gewoon kunnen proberen.” Deze gedachte beviel haar wel. “Ik zal het 
de volgende keer proberen. Maar ... ik word dan zo zenuwachtig en de 
woorden komen nauwelijks over mijn lippen...” Het paard werd weer een 
beetje onzeker. 
“Hoe zullen de anderen reageren als ik gewoon zeg dat ik het er niet mee 
eens ben?!” zei een stem in haar hoofd en meteen sprak er een andere:  
“Je maakt je weer druk om wat de anderen denken. Probeer het gewoon!”
Die tweede stem fleurde haar op, ze voelde zich vrolijker, zelfs het gras was 
nu precies naar haar smaak. “Ja, ik zal het gewoon proberen. En als het niet 
lukt, probeer ik het de volgende keer opnieuw. Moeder zei ook vaak dat 
je sommige dingen vaker moet proberen voordat het lukt.” Haar moeder, 
weer moest ze aan haar denken. Ze miste haar. Zou ze haar ooit weerzien?
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N a zijn gesprek met de bever had de hond de haas ook weer 
gesproken. Het was nog steeds niet gelukt om de rups te 
vinden. De haas baalde er echt van. De rups hielp hem 
altijd tijdens het doen van experimenten. Bij problemen 

kon hij hem raadplegen en meestal wist hij direct een oplossing. En als 
dat niet zo was dan dacht hij er over na en lukte het meestal in tweede 
instantie wel. Zonder de rups leek het doen van experimenten onmogelijk te 
worden. “Het lukt ons gewoon niet om ons huidige probeersel af te ronden.  
We lopen telkens tegen hetzelfde probleem aan,” had de haas aangegeven.
Daarna was de hond maar wat gaan rondsnuffelen bij de andere dieren. 
Hij merkte dat meerdere dieren problemen hadden met hun dagelijkse 
activiteiten. Het paard was bijvoorbeeld enorm veranderd door het 
verdwijnen van de rups. Door de ideeën van de rups voelde het paard zich 
zelfverzekerder en deed ze veel meer dingen die ze leuk vond om te doen. 
Zonder de rups voelde ze zich opgesloten en was ze zich continu bewust 
van de muur. Het paard oogde nu terneergeslagen en leek een stuk minder 
vrolijk in de wei te staan. 
De spin had de hond verteld dat de innovatieve ideeën van de rups hem 
enorm hielpen bij het bouwen van webben. Dankzij de rups was hij in 
staat om zijn webben op lastiger plaatsen te bouwen dan normaal.  
De aanwijzingen hielpen hem om grotere uitdagingen aan te kunnen en 
zo meer vliegen en muggen te vangen. 
Hond dacht onderweg ook na over de situatie die hij bij de bever had 
meegemaakt. Het was hem duidelijk geworden dat de bever het liefst 
de rups zo veel mogelijk ontweek. Toch had de rups hem een keer uit 
een moeilijke situatie geholpen. De bouwkunsten van de bever waren 
kennelijk niet goed genoeg om dammen te bouwen die tijdens de 
regentijd opgewassen waren tegen heel hoog water.
“Eigenlijk is het wel raar dat iedereen zo afhankelijk is van de rups,” 
dacht de hond. Hij had nooit doorgehad dat iedereen daar zo op leunde. 
“Waardoor komt dit eigenlijk? Waren ze niet zelfstandig genoeg om het 
leven op hun eigen manier te leiden?” De rups had iedereen geholpen met 
het doen van de dagelijkse activiteiten, zoals het bouwen van een web of 
het construeren van een dam. Zijn ideeën brachten nieuwe mogelijkheden 
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waardoor alles wel heel anders maar meestal ook beter verliep. “De rups 
was altijd in de buurt en vertelde dan als je er zelf niet helemaal uit kwam 
hoe je het beste het kon aanpakken,” dacht de hond verder. “Misschien 
was het gewoon te gemakkelijk om hem om hulp te vragen. Het ging 
daardoor allemaal een stuk sneller omdat je niet alles zelf hoefde uit te 
vogelen. Bovendien dacht je vaak dat je er zelf niet uit zou komen, omdat 
het probleem te groot of te moeilijk leek. Maar dat zou dus betekenen 
dat nu niemand meer in staat zou zijn om zijn eigen dingen te doen. 
Bever zou zijn dam niet meer kunnen repareren en Paard zou voortaan 
pessimistisch zijn.” Hij zou het erg vinden als dit zou gebeuren. Zijn 
speurzin was opnieuw gewekt. Hij zou niet alleen naar de rups zoeken, 
maar ook kijken hoe de dieren het gemis van de rups gingen opvangen. 
Als hijzelf op een nieuw spoor kon komen, dan kunnen zij wellicht zelf 
heel nieuwe oplossingen voor problemen bedenken. Hij ging op pad.
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U itgeput van het bouwen van een nooddam voor het paard 
zat de bever wat voor zich uit te staren, diep in gedachten 
verzonken. “Wat moeten we nou doen,” zuchtte hij tegen 
zichzelf. “Het hele bos is in rep en roer. Overal beschuldigende  

 vingers en verdenkingen. Voordat de rups verdween wist hij 
altijd al de aandacht op zich te vestigen, maar nu hij weg is doet hij het 
des te meer. Iedereen vraagt zich af of de rups het slachtoffer van een 
vreselijk misdrijf is, het ontbreekt er nog maar aan dat ze DNA- sporen 
gaan verzamelen.” De gedachten van de bever kregen een moreel tintje: 
“Wat iedereen lijkt te vergeten is dat kwaad dat anderen aangedaan wordt, 
als er al sprake is van iets dergelijks in dit geval, niet per se door actieve 
daden veroorzaakt hoeft te worden. Ook gebrek aan daadkracht kan 
schuldig maken aan eventuele schade die daaruit voortvloeit.” Zo dacht 
de bever, terwijl hij zich afvroeg of hij en de uil niet veel eerder hadden 
moeten ingrijpen, zij waren immers de oudsten in het bos. De vrijheid 
van meningsuiting waar de rups zich steeds op beriep was prachtig, maar 
bepaalde regels en stramienen waren nu eenmaal noodzakelijk voor de 
goede orde. Was de nu ontstane escalatie veroorzaakt doordat ze niet 
voortijdig hadden ingegrepen? Bever’s geweten drukte zwaar op zijn toch 
al zware gemoedstoestand. Hij moest toegeven dat hij niet zo heel veel 
hinder had ondervonden van de rups de laatste weken. 

Na hun laatste woordenwisseling over de zeshoekige dam en het gebruik 
van bladeren en spinrag had Bever die druktemaker niet meer gezien.  
En dat beviel hem prima. Hij vroeg zich af wat al die dieren toch zo 
aantrok in de waaghalzerij en de waanzinnige experimenten van de rups. 
Als hij weer terugdacht aan die zeshoekige dam, die zou de krachten beter 
verdelen en in staat zijn om de voorjaarsoverstroming te weerstaan. Die 
rups vergat er alleen bij te vertellen dat de bomen dan anders geknaagd 
moesten worden. Toen de bever het uiteindelijk onder druk van anderen 
toch geprobeerd had werd hij bijna geplet, net als die arme beveroom een 
paar jaar geleden. Dit punt bewees maar weer eens wat hij altijd al dacht: 
radicale veranderingen leiden nergens toe. En dan nu de verdwijning 
van dat onderkruipsel? Tja, daar kan hij zich al helemaal niet druk over 
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maken. “Mooi toch dat ie voorgoed vertrokken is,”zei Bever hardop, maar 
helemaal gerust was hij er niet op. De verdwijning van de rups had ook 
negatieve bijwerkingen, er lag sinds het vertrek van dat dier, hij noemde 
het liever vertrek dan verdwijning, een deken van wantrouwen over het 
bos. Kon het ooit nog worden zoals het was? 

Bever had grote eerbied voor het verleden, de toekomst moest liefst meer 
van hetzelfde zijn. Hij geloofde in de oude verhalen dat het leven een 
spiraal was die steeds aan zijn eigen oorsprong ontsprong. Hij geloofde, of 
wilde geloven, dat het leven bestond uit constante eeuwige cycli waarin 
net als de seizoenen bepaalde trends kwamen en gingen, maar waar ware 
kennis blijvend was. Nooit had hij zich echt druk gemaakt over de rups en 
zijn ideeën. De kleine druktemaker zou vanzelf ontdekken dat zijn manier 
van leven en werken niets blijvends op zou leveren en dat zijn verschijnen 
en weer verdwijnen en al het werk dat daar tussenin werd verzet niet 
meer was dan een loze luchtbel in de woeste kolkingen van de eeuwige 
kringloop. Maar ook al kwam de verdwijning van de rups hem persoonlijk 
goed uit, de onrust die de gebeurtenis veroorzaakte was schokkend voor 
Bever. 

Bever dacht dat de rups zelf vertrokken was. “Typisch iets voor zo’n 
creativisionist,” dacht hij, “om spontaan te verdwijnen, en iedereen in 
het ongewisse te laten. Over een paar dagen duikt hij doodleuk weer 
op om mee te delen dat het een of ander ‘veldexperiment’ is geweest, 
waar zij allen ongevraagd proefdieren in waren.” Bever hield niet van die 
gekkigheid, maar hij zag ook dat het paard oprecht van streek was, en het 
was ook niet echt iets voor de rups om zijn vrienden zoveel ongemak te 
bezorgen. Dus misschien was de rups toch wel wat overkomen. Over dat 
scenario dacht de bever liever niet na. Hoe beangstigend de vernieuwing 
die de rups representeerde voor hem ook was, het idee dat er een 
crimineel in hun midden leefde was vernietigend voor het wereldbeeld 
dat hij koesterde. 
“Maar stel je nou eens voor dat het wel zo is,” zei een klein stemmetje 
in zijn hoofd. Wie zou het dan geweest moeten zijn, wie zou zich zo 
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bedreigd of geïrriteerd hebben gevoeld om tot zo’n daad over te gaan? 
Geweld was volgens Bever nooit het antwoord, dat leidde hooguit tot nog 
grotere conflicten. 
“Verleiding,” zo dacht Bever bij zichzelf, “leidt niet tot daden die men 
niet wil doen maar tot daden die men in het geheim allang koesterde.” 
Wie in het bos kon in de verleiding zijn geweest? De haas leek Bever te 
ongedurig en die zou bovendien halverwege vergeten zijn waar die mee 
bezig was en sporen hebben achtergelaten. De spin misschien, uiteindelijk 
bleef de rups een prooidier, maar waarom nu? Waarom niet al veel eerder. 
De uil werd door veel dieren verdacht maar bever geloofde er niet in, de 
uil wist wel beter. Veel dieren dachten dat de uil met al zijn macht echt 
vrij was, maar Bever wist hoe het echt zat. Hij wist dat de moeite die 
de uil zich getroostte om het leven in het bos in goede banen te leiden 
enorm zwaar op zijn grote vleugels drukte. “En het paard dan,” dacht 
Bever. Niet dat hij haar in staat achtte tot zoiets weerzinwekkends als 
een moord of ontvoering, maar toch. Wie wist wat er echt in het paard 
omging? Stille wateren hebben diepe gronden. Maar nu Bever erover 
nadacht wist hij eigenlijk helemaal niets van het paard, behalve dat die in 
een weiland leefde en soms andere dieren op haar rug liet rijden.  
Welk dier het ook gedaan zou hebben, Bever besloot dat hij het raadsel 
niet zou kunnen oplossen vanaf zijn eenzame positie op de dam. En naar 
een eventueel motief kon hij alleen maar gissen. “Misschien was de rups 
toch wel zelf vertrokken, wie zou het zeggen? En waarom zou hij zich 
er druk over maken?” Ongewild kon ook Bever zich niet onttrekken 
aan de tantaliserende aantrekkingskracht van een onopgelost raadsel. “Als 
alle anderen maar niet zo van streek waren, en we weer gewoon verder 
konden met de orde van de dag, dan kwam het allemaal wel weer goed,” 
besloot hij zijn overpeinzingen en rekte zich eens uit, hij werd de laatste 
tijd snel stram. “Niemand is altijd bij je, niemand is het altijd met je eens.” 
Maar de laatste tijd leek de kloof tussen hem en de andere dieren groter 
geworden te zijn. Misschien had de rups eenzelfde lot getroffen, zo was je 
de held en zo werd je aan de kant gezet. 

Bever wist niet waar het aan lag. Vroeger had hij het heerlijk gevonden om 
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te werken aan zijn dammen, geweldig was het als de andere dieren hem 
hielpen. Soms bracht de hond een stok mee die perfect paste of kon de 
uil een plek midden in de rivier bereiken om een steunpunt voor hem te 
leggen. Maar altijd hadden ze zijn expertise gewaardeerd. De laatste tijd 
sinds de rups was begonnen zich te roeren werd zijn mening in twijfel 
getrokken. Bever hield niet van veranderingen, zeker niet als deze zich te 
snel voltrokken. Hij kon de snelheid waarmee de rups ideeën bedacht en 
weer afvoerde niet bijbenen. De kwaliteiten van bever lagen in geduld, 
een scherp oog voor details in zijn omgeving en waterlopen zodat hij de 
beste positie voor een dam kon bedenken. Hij kon het de andere dieren 
niet uitleggen, het juiste idee kwam gewoon in zijn hoofd op. De rups 
vroeg altijd naar details die de bever eenvoudigweg niet wist en kwam 
met aanpassingen die Bever niet begreep. Wat moest een oude bever in 
een veranderende wereld uitrichten? Bever had het gevoel dat hij de greep 
op zijn wereld die hij altijd had gevoeld begon te verliezen. Vroeger kon 
hij uren achtereen werken en daarna was het goed rusten. Tegenwoordig 
gebeurde het hem steeds vaker dat bomen hem ontglipten en dat hij 
fouten of zwakke plekken in zijn dam te laat opmerkte. Bever zuchtte 
beverig en voelde aan zijn loszittende voortand, het resultaat van zijn 
laatste moment van onoplettendheid. 

Hij dacht aan het paard dat altijd bang leek om anderen te kwetsen en 
de haas die altijd maar druk was met de ideeën van de rups maar dan 
helemaal niet oplette op wat hij deed. Toch zag Bever overeenkomsten 
tussen die twee. Beiden hadden ze de neiging druk te zijn om anderen te 
plezieren, alsof ‘het ergens goed in zijn’ een middel was om de waardering 
van anderen te krijgen. Hij was het daar niet mee eens. Als je er ergens 
echt goed in bent doe je dit vanuit je eigen waardering en niet voor die 
van anderen. “Echte wijsheid,” zo dacht Bever, “zit hem niet in uiterlijk 
vertoon van kennis, maar in rustige overpeinzingen en weldoordachte 
ideeën gebaseerd op ervaringen in het verleden.”

Nu de nooddam voor het paard af was en Bever niet in de stemming 
was om verder te werken aan het zeshoekige onding besloot hij om een 
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goed eind stroomopwaarts te zwemmen, tot aan de grote stenen barrière. 
Stroomopwaarts zwemmen viel de bever de laatste tijd zwaar, hij miste 
de kracht van zijn jonge jaren. Hoeveel jaar zou het nog duren voor 
hij niet meer in staat zou zijn om zelf een burcht te bouwen? Gelukkig 
waren er de kinderbevers die weldra groot genoeg zouden zijn om de 
belangrijke taak van het op peil houden van het water op zich te nemen. 
Een van de bevertjes baarde hem echter zorgen, hij knaagde bomen om 
in spiraalvorm. En daar was op zich niet zoveel mis mee, maar het diende 
geen doel en kostte tijd, tijd die het bevertje beter kon besteden aan het 
leren bouwen van een echte dam. 

Bever bereikte de barrière en hees zichzelf vermoeid op een rotsblok.  
Hij voelde de trots in zijn borst opwellen dat hij het weer gehaald had. 
Vroeger kon hij nog veel verder zwemmen, maar toen stond er nog geen 
barrière waar hij niet doorheen kon. Ergens kwam het hem wel goed 
uit, want nu had niemand in de gaten dat hij het fysiek niet veel langer 
volhield om deze afstanden te zwemmen. Bever herinnerde zich nog de 
tijd van voor de barrière en het schitterende uitzicht dat hij had gehad, 
maar helaas die tijd was voorbij. Soms stond hij zichzelf toe om achterom 
te kijken en dan dacht hij met weemoed terug aan vroeger. Aan de 
schitterende uitzichten, aan de voldoening van zijn eerste eigen dam, aan 
de ontmoeting met zijn bevervriendin, aan de eerste kleine bevertjes, aan 
de beraadslagingen met de uil over de gang van zaken in het bos. Bever 
had zich altijd hard gemaakt voor de goede orde in het bos, had meerdere 
overstromingen weten te keren of zelfs te voorkomen.  
Hij had zijn strepen verdiend, maar hij was bang voor het ouder worden. 
Hij kon eenvoudigweg niet toegeven dat hij niet meer de jonge bever 
van vroeger was. De veranderingen in en om hem heen gingen te snel, hij 
wou zijn positie niet opgeven maar hoe harder hij zich eraan vastklampte 
hoe meer het hem leek te ontglippen. De haat die Bever voelde jegens 
de rups! Hij had die overigens nooit openlijk laten blijken, hij wist wel 
beter. Zijn haat was niet op persoonlijke motieven gestoeld, maar kwam 
voort uit een fundamenteel verschil van denken. De rups tastte met zijn 
nieuwe ideeën alle oude reeds lang gevestigde zekerheden aan. De haat 
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kwam voort uit, Bever durfde het nauwelijks te denken, angst. Angst van 
een oude generatie voor wat de nieuwe generatie brengen gaat, angst 
voor de toekomst, voor het niet langer mee kunnen komen met de 
mallemolen. Angst dat de oude zekerheden niet meer volstaan. Zijn wereld 
was gebouwd op zekerheden. Hij kwam uit een geslacht dat al eeuwen op 
dezelfde manier te werk ging. De snelle veranderingen die de rups en zijn 
kornuiten met zich meebrachten kon hij eenvoudigweg niet goed volgen. 
Zijn intelligentie kon niet het punt zijn, met enige ijdelheid meende hij 
dat hij zelfs intelligenter was dan de rups. Toch wist hij niet om te gaan 
met al die ongemakkelijke nieuwigheden. Zou hij oud zijn geworden, de 
boot hebben gemist waar die dynamische jongeren zich zo gemakkelijk in 
verplaatsten? Er sloeg een vlaag van neerslachtigheid door hem heen.  
Hij had gehoord hoe buiten het bos de honger naar het onbekende 
sommige dieren had overmeesterd. Begon dat nu ook hier al? Bever 
betwijfelde af of dat wel een goede ontwikkeling was. “Misschien moet je 
eerst ouder en wijzer worden voor je het totaalbeeld kunt overzien,” dacht 
Bever, “en dan is het te laat en wil niemand naar je luisteren, en word je 
weggezet als een oude zeur.” 
De bever hoefde niet te weten waarom de seizoenen wisselden en waarom 
het water in de lente hoger stond en harder stroomde dan in de zomer. 
Het feit dat het zo was, was voor hem afdoende. Hij kende de manieren 
om ermee te leven en beschikte over de vaardigheden om andere dieren 
hiermee van dienst te kunnen zijn. Hij had nooit filosofische neigingen 
gehad, dat was vooral onpraktisch gedoe, maar nu zijn lichaam minder 
begon te worden, leek zijn brein nieuwe paden in te slaan en kwamen er 
gedachten bij hem op die hem onrustig maakten. Bever keek nog eens 
naar de barrière, van alle gronddieren was hij de laatste die wist wat er aan 
de andere kant lag, als hij er niet meer was … “Ach, nonsens,” sprak hij 
zichzelf streng toe, “er vliegen dagelijks vogels overheen en die kunnen 
vertellen over de andere kant.” Hij besefte maar al te goed dat vogels niet 
het perspectief hadden van gronddieren en dat zijn herinneringen op een 
dag zouden zijn verdwenen. Maar ooit was niet vandaag. Bever zag een 
bijzonder fraaie boomstam langzaam zijn kant op drijven en besloot dat 
hij daarop wel terug kon drijven naar zijn burcht.
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D e uil had een geheim dat geen van de anderen dieren 
kende. Het was allemaal een tijd geleden begonnen toen 
het rupsje wat ouder was geworden en steeds meer invloed 
in het bos kreeg. De uil kon steeds beter herkennen dat de 

rups bepaalde eigenschappen en ideeën ontwikkelde die niet bij het bos 
pasten, die de structuur en orde van het bos in gevaar konden brengen. 
Het was ook de tijd waarin de interesse van het rupsje voor de dingen 
buiten het bos groter en groter werd. Wat precies het doel van de rups 
was wist de uil niet. Misschien wilde hij het bos openen? Of wilde hij 
andere dieren het bos binnenhalen? Of plande hij stiekem een coup-de-
forêt tegen de uil? De uil wist vaak niet meer hoe hij met de rups en zijn 
ideeën moest omgaan. De druk was zo groot! Die ideeën waren leuk, 
fantastisch, gek, nieuw; daardoor waren de meeste dieren heel eenvoudig 
en snel te overtuigen. Maar de uil wist dat er meer nodig was dan plezier 
of fascinatie op korte termijn. Hij wist dat je ook en misschien vooral over 
de consequenties op lange termijn moest nadenken. Hij herkende het 
potentiële gevaar van de ideeën van de rups.

En zo kwam het dat de uil uiteindelijk besloot om contact met dieren in 
andere bossen te zoeken. Dit was voor hem een radicale stap, aangezien 
hij diep van binnen overtuigd was dat alles wat in hun bos was beter was 
dan wat je buiten het bos zou vinden. Hun bos was speciaal en anders. 
Al de dieren in hun bos hadden speciale vaardigheden en kennis die de 
andere, normale dieren buiten het bos niet hadden. De uil hield van zijn 
bos. Hij hield oh zo veel van zijn bos... Hij wilde het zo graag beschermen 
en voorkomen dat de rups met zijn gevaarlijke ideeën veranderingen 
zou brengen waarmee de andere dieren niet om zouden kunnen gaan. 
Maar hij wist dat hij bewijzen nodig had, wilde hij de andere dieren 
overtuigen dat het in hun bos beter was, en dat wat zij hadden het waard 
was beschermd (en afgeschermd) te worden. De andere dieren zouden 
hem niet geloven als hij niet kon bewijzen dat de ideeën van de rups erge 
consequenties zouden hebben. 

Het had de uil al zijn moed gekost om naar de uiterste uithoek van het 
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bos te vliegen, daar waar hij de andere dieren niet zou tegenkomen en zij 
hem niet zouden zien of horen, en daar ging hij op de rand van de muur 
zitten. Erover heen vliegen? Nee, dat durfde de uil niet, dat wilde hij niet, 
en gelukkig was dat ook niet nodig voor zijn plan. Hij had een tijd 
geleden toevallig een gesprek tussen de haas en de rups gehoord. Zij 
hadden het erover dat ze kennis gemaakt hadden met een duif die buiten 
het bos woonde, maar die over de muur heen gevlogen was omdat Haas 
en Rups haar hadden geroepen. De haas en de rups waren zo nieuwsgierig 
geweest dat zij met de duif voor een week later hadden afgesproken.  
De uil had de dag van de nieuwe afspraak een leugentje om bestwil 
moeten gebruiken om de haas en de rups af te leiden en toen moest hij 
alleen nog maar op de muur zitten en wachten tot de duif kwam. 

Wat was dat een spannende ontmoeting, zeg! De uil moest rillen toen hij 
eraan terugdacht. De duif zag er zo ontzettend anders uit dan alles wat 
de uil tot nu toe had gezien. Wild en raar ... en gewoon anders. Het had 
de uil heel veel moeite gekost om toch met de duif te gaan praten en 
uiteindelijk was het hem gelukt de duif te overtuigen om een klusje voor 
hem te doen. En zo kwam het dat de uil beetje bij beetje steeds meer 
kennis over de wereld buiten het bos verzamelde. 
De meeste verhalen bevestigden wat de uil al wist: de speciale 
eigenschappen en de ideeën die de rups had werkten buiten het bos best 
goed. Maar dat was nu juist het punt van de uil. Als de rups buiten het 
bos zijn ideeën wilde verspreiden en toepassen, moest hij maar lekker zijn 
gang gaan, maar het bos was anders! En dit betekende dat de ideeën van 
de rups in het bos niet van toepassing waren, sterker nog, gevaarlijk waren! 
Heel logisch, toch? 

Van de duif vernam hij ook schokkend nieuws, hoe de ideeën van de 
rups ook buiten het bos gevaarlijk konden zijn. Vooral de neiging van de 
rups om heel jonge dieren even serieus te nemen als oudere dieren leek 
aan de andere kant van de muur problematisch te zijn. De uil schrok heel 
erg toen hij het verhaal van het vliegenbos hoorde. Dit was een bos waar 
een aantal jonge dieren per ongeluk terecht was gekomen; zij hadden een 
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poging tot vliegen gedaan maar waren neergestort. Het probleem was 
dat ze het bos niet konden verlaten omdat het door rivieren en meertjes 
afgesloten was. De jonge dieren moesten dus leren met elkaar te leven, 
maar helaas ging dat niet goed. Dit leek verwonderlijk aangezien het 
allemaal lieve en onschuldige en goede dieren waren. Een ander dier 
kwaad doen was het laatste wat deze dieren wilden. De uil begreep gelijk 
dat het probleem was dat de dieren jong waren en absoluut geen verstand 
van organisatie hadden. Het lukte hen niet een structuur te ontwikkelen 
en een duidelijke leiding te bepalen. Uiteraard was het resultaat chaos. 
“Anarchie!” riep de uil verontwaardigd, toen de duif vertelde dat er zelfs 
dieren gestorven waren toen de chaos te groot en onoverzichtelijk en 
uiteindelijk oncontroleerbaar werd.

Uiteraard hoorde de uil ook verhalen die bevestigden dat zijn eigen 
systeem van orde, structuur en gemeenschappelijkheid ook buiten het 
bos goed werkte. Op een dag vertelde de duif over een bos dat door de 
dieren zelf ‘Bos der Dieren’ werd genoemd. Volgens de duif was dit bos 
ooit van mensen geweest, maar de dieren hadden zich in een grandioos 
gevecht van de mensen bevrijd en waren nu hun eigen baas. Het meest 
indrukwekkende aspect van dit verhaal was voor de uil dat in het Bos 
der Dieren een duidelijke, hiërarchische, structuur was ontstaan. Deze 
structuur, dat hadden de leiders van het Bos der Dieren tegen de duif 
gezegd, was de reden waarom er perfecte orde en vrede in het Bos der 
Dieren heersten. De uil geloofde het meteen. De structuur hield er 
rekening mee dat ieder dier bepaalde capaciteiten had (of juist niet). 
Lichamelijk zwakkere dieren moesten bijvoorbeeld geen erg zwaar werk 
doen en dieren die misschien wat minder slim waren mochten lekker 
lichamelijk werk uitvoeren – zij hoefden zich dan niet met het moeilijke 
denk- en planningswerk bezig te houden. Dit leek de uil een erg sociaal 
systeem. Hij zelf zou daar dan ook bereid zijn om de moeilijke en 
waarschijnlijk lastige leidingstaak op zich te nemen. Uiteraard, dat zag de 
uil meteen, was het systeem van het Bos der Dieren nog vrij rudimentair 
en oppervlakkig. Het zou aan de bijzondere vaardigheden en capaciteiten 
van de dieren in zijn eigen bos aangepast moeten worden. 
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De uil was ervan overtuigd dat de duif een goede bron was. Zij kwam 
altijd met veel informatie. Bovendien kwam de informatie altijd overeen 
met de verwachtingen van de uil. Er was dus genoeg informatie en de 
informatie was ook logisch. Daardoor kwam de uil nooit op het idee om 
een ander dier te vragen informatie te verzamelen. Tenminste, tot de uil 
op een dag zijn vertrouwen in de duif verloor. Dat was toen deze een keer 
terug kwam van een bijzonder lange reis naar een bos dat bijzonder ver 
weg was. Blijkbaar woonde in dat bos, dat trouwens piepklein was, een 
lammetje. Gewoon maar zo, in zijn eentje. Hij had een bloemetje waar hij 
van hield en waar hij voor zorgde, net als voor de rest van dat bos, en hij 
ging vaak op reis. De duif scheen helemaal onder de indruk te zijn van het 
lammetje. “Hij ziet de wereld met andere ogen, Uil!” riep de duif vol vuur. 
“Hij ziet dingen die onzichtbaar voor anderen zijn, de echt belangrijke 
dingen. En hij vertelde mij dat hij veel volwassen schapen heeft ontmoet 
en dat de volwassen schapen verleerd hebben zoals hij te kijken. En als je 
hem hoort vertellen, Uil, dan geloof je dat meteen! Hij vertelde over de 
gekste en meest bizarre dingen die toch heel vanzelfsprekend lijken!” 
De uil begreep helemaal niets van het verhaal van de duif. Normaal 
vertelde deze op een nuchtere, neutrale manier, net alsof hij een brief 
voorlas. Maar nu was de duif zo ... ja ... wat was het? Zo enthousiast, zo 
gedreven, zo blij. De uil vond het maar raar, en ook wel vervelend. En dan 
het verhaal zelf. Een lammetje dat alleen in een bos woonde? Daar had 
de uil nog nooit van gehoord. Dat kon toch niet werken? Hij stelde zich 
voor dat het lammetje bang moest zijn, zo helemaal alleen in een vreemd 
en donker bos, en eenzaam natuurlijk ook. En wie moest het lammetje 
opvoeden en verzorgen? En opleiden? Wie zou hem de regels van het bos 
leren? Wie zou controleren dat hij de regels nakwam? “Duif, wat vertel je 
toch een onzin!” 
“Nee, dat doe ik niet!” beweerde de duif. “Ik vertel je wat ik gezien en 
gehoord heb op mijn reis. Zoals ik dat altijd doe.” 
Daar dacht de uil even over na. De andere verhalen van de duif waren 
inderdaad geloofwaardig geweest. Vooral het verhaal over het vliegenbos. 
Ineens viel de uil iets op. “Zeg, duif, de dieren in het vliegenbos waren 
toch ook jong? Net als het lammetje?” 
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“Ja, dat klopt,” zei de duif. 
“Nou, dan is het toch duidelijk dat jouw verhaal niet waar is!  
Het vliegenbos laat toch zien dat jonge dieren niet op zich zelf kunnen 
overleven. Hoe kom je erbij dat het lammetje dat ineens wel kan? Houd 
op met liegen, duif. Ik heb je heel lang vertrouwd, maar nu is het genoeg. 
Wegwezen!”
“Nee, Uil, geloof me! Het lammetje was gelukkig! En slim, misschien wel 
slimmer dan jij, Uil!” 
“Wegwezen!” schreeuwde de uil nog een keer. De duif verdween de 
wolken in.
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T erwijl de spin onderweg was naar de andere kant van het bos, 
waar de uil hem een zoekgebied had toegewezen, bedacht 
hij dat hij ook wel even bij de uil langs zou kunnen gaan. 
Misschien kon hij meer van hem te weten komen door met 

hem in gesprek te gaan. Veel vertrouwen had hij er niet in. De uil was 
altijd zo overtuigd van zijn gelijk dat hij amper wilde luisteren naar andere 
ideeën. Maar ja, het was de moeite waard om het te proberen. Ook als de 
uil zelf niets concreets losliet kon hij nog aanknopingspunten bieden om 
verder op onderzoek uit te gaan. 
Terwijl de spin naar de uil liep dacht hij na over zijn verdenkingen. Het 
leek hem nog steeds plausibel dat de uil iets te verbergen had. Het was 
meer de vraag hoeveel hij verzweeg dan of hij iets verzweeg. Eerst had de 
spin enkel aan het ongeluk gedacht. Maar was dat alles? Nu hij er nog eens 
rustig over nadacht begonnen er meer puzzelstukjes op hun plek te vallen. 
Misschien had de uil ook wel iets te maken met het verdwijnen van 
de rups! Dat was helemaal niet zo’n gek idee. De rups was dé bron van 
nieuwe ideeën in het bos, de nieuwe ideeën waar de uil zo’n hekel aan 
had. Nee, als de uil mocht kiezen, dan was er in het bos geen plaats voor 
figuren als de rups. De uil zat ook in de ideale positie om de rups te laten 
verdwijnen zonder argwaan op te wekken. Ook al was niet iedereen 
het altijd met hem eens, met zijn gezag kreeg de uil toch meestal de 
meerderheid van de dieren achter zich. Nu de rups weg was had hij de 
coördinatie van de zoektocht op zich genomen. Daarbij kon hij de dieren 
natuurlijk mooi daarheen sturen waar de rups niet was. Op die manier 
leek het alsof hij hielp om de rups terug te vinden, terwijl iedereen 
eigenlijk tevergeefs een tijd bezig was met zoeken. Maar dat maakte niet 
uit, want iedereen zou het gevoel hebben dat alles geprobeerd was om de 
rups te vinden. 
Of de uil er achter zat of niet, de spin wilde de rups terug. Alle commotie 
rond de verdwijning van rups en het gedrag van uil kostte hem zoveel 
energie dat hij er amper aan toe kwam om interessante webben te 
maken. Vreemd eigenlijk. Juist nu hij probeerde om de ware aard van de 
uil te ontmaskeren, deed hij precies dat wat de uil wilde. Eenvoudig en 
gestructureerd webben bouwen, om maar zo snel mogelijk een web klaar 
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te hebben en te kunnen eten, om vervolgens verder op onderzoek uit te 
gaan. Als de rups teruggevonden zou worden dan zou het de inspanning 
waard zijn. De spin wist niet echt raad met de mogelijkheid dat dat niet 
zou lukken. Daar probeerde hij maar niet aan te denken. 

Na de stevige wandeling kwam de spin aan bij de kantoorboom van de 
uil. De spin klopte aan en wachtte een moment. Het bleef echter stil. De 
spin klopte nog een keer, opnieuw zonder resultaat. Toen hoorde hij wat 
geritsel in de bosjes achter hem. Hij draaide zich om en zag de eekhoorn 
die net deed alsof de spin hem niet gezien had. 
“Eekhoorn …” riep de spin op een ondeugende toon. “Wat doe jij hier?”
De eekhoorn realiseerde zich dat hij zich niet langer kon verbergen.  
Hij sprong uit de bosjes. “Ik wilde even aan Uil vragen of hij de nieuwe 
plek van mijn nootjes goed vindt. Uil zei dat het belangrijk is om goed 
na te denken over waar ik mijn nootjes begraaf. Ik ben wel eens eerder 
nootjes kwijtgeraakt doordat ik vergeten was waar ze lagen. Een andere 
keer was Hond gaan graven omdat hij dacht dat er een bot lag. Uil wilde 
graag weten waar ik de nootjes deze keer zou gaan begraven, dan kon hij 
dat ook makkelijk aan de andere dieren laten weten.”
“Oké. Maar de uil is er niet, zie ik.” De spin keek nog eens omhoog naar 
het kantoor in de boom. Er was nog steeds niets te zien. 
“Dat klopt. Ik loop hier al een tijdje in het rond, maar ik heb Uil nog 
niet gezien. Hij zal zo wel terug komen. Uil is nooit lang weg van zijn 
kantoor.”
“Jammer, ik wou Uil ook graag even spreken. Misschien moet ik het dan 
straks nog eens proberen.”
“Dat lijkt me het beste, ja,” zei de eekhoorn. “Ik ga nog even kijken of er 
hier in de buurt nog nootjes te vinden zijn.” 
De eekhoorn sprong weg het bos in. De spin besloot dat hij maar 
beter verder kon gaan om naar de rups te zoeken. Hij dacht na waar 
hij informatie over de ware plannen van de uil zou kunnen vinden. De 
bever en de papegaai leken niet zoveel problemen te hebben met de uil. 
De bever kon zich meestal wel vinden in de plannen van de uil en de 
papegaai bemoeide zich überhaupt niet zo veel met de gang van zaken 
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in het bos. Van het paard wist de spin het niet zo goed. Misschien moest 
hij maar eens met haar gaan praten om erachter te komen wat ze er van 
vond. Of anders misschien de hond, maar die was waarschijnlijk niet zo 
makkelijk te vinden. De spin besloot bij het paard te gaan kijken, de wei 
lag toch op de route naar de andere hoek van het bos. 
Net toen hij wegliep zag hij de uil opeens vliegen. Toch maar even bij 
de uil langs dus, dacht de spin. Alhoewel, de uil keek niet bepaald vrolijk. 
Sterker nog, hij keek ronduit chagrijnig. Wat zou hem dwars zitten? 
De uil zag de spin voor zijn boom zitten. Hij landde in de boom voor de 
deur van zijn kantoor. “Spin, wat doe jij hier? Moet je niet naar aan de 
andere kant van het bos zijn om naar Rups te zoeken?”
De spin keek om zich heen of hij Eekhoorn nog ergens zag, maar die was 
al verdwenen. De spin keek de uil weer aan en zei: “Ik ben onderweg, en 
ik dacht, laat ik onderweg even langs Uil gaan.”
“Oké. Nou. Kom maar even binnen dan.” 
De spin klom omhoog totdat hij in het kantoor van de uil kwam. Op het 
bureau lagen een hoop brieven en andere papier verspreid. Het was te 
zien dat de uil druk bezig was geweest, want gewoonlijk was het kantoor 
keurig opgeruimd. 
“Ik wou het met je hebben over die zoekgebieden,” zei de spin. “Ik vind 
ze namelijk niet handig. Ik moet er helemaal naar de andere kant van het 
bos voor lopen!”
“Tja. Het is ook lastig om een oplossing te vinden die iedereen goed 
bevalt, Spin. Iedereen zou wel naast zijn eigen deur willen zoeken. Maar 
dat is misschien niet altijd de meest geschikte zoekplek. Jij bent heel 
precies, dus daarom wil ik graag dat jij in de achterste hoek van het bos 
gaat zoeken. Het is daar heel dicht begroeid en ik denk dat jij daar het 
beste kan zoeken.”
Daar had de spin even niets tegenin te brengen. “Er is nog eens iets 
anders.”
“Wat dan?”
De spin aarzelde even. “Mijn poot.”
“Je poot?”
“Het ongeluk.”
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“Oh. Wat is daarmee?”
“Ik zat er laatst over na te denken. Het zit me dwars dat jij de enige bent 
die van het ongeluk weet. Hoe kan ik dan zeker weten dat het wel een 
ongeluk was?”
De uil staarde uitdrukkingsloos voor zich uit. “Dat kan je niet.”
Het nonchalante antwoord van de uil maakte de spin kwaad. “Makkelijk 
antwoord hoor! Ik wist wel dat je mijn manier van werken niet kon 
verdragen. Maar dat je ook in staat was om mij te verwonden – dat had ik 
niet achter je gezocht!”
“Wat voor onzinverhaal is dat, Spin? Ik …”
De spin onderbrak de uil en ratelde verder. “Ik snap het wel, hoor. 
Orde en structuur. Natuurlijk moet er goed nagedacht worden over 
wie wat doet. Maar moeten we ons zover beperken tot onze vaste 
taken dat er geen ruimte meer is voor nieuwe ideeën? Geen bijzondere 
samenwerkingen? Geen experimenten? Sorry, maar daarmee doen we 
onszelf tekort. We missen de kans om het onszelf gemakkelijker te maken. 
En een hoop plezier.”
“Ik heb …”
“We moeten juist proberen om onze kennis op een onverwachte manier 
toe te passen. Laat de eekhoorn en de haas eens samen dingen uitproberen. 
Natuurlijk, ik zie ook niet direct nut in een vliegende eekhoorn. Maar wat 
is het probleem? Er wordt toch niemand slechter van? Je bent een …”
“Ik weet niet waar jij het over hebt,” zei de uil rustig. 
“Je bent een leugenaar, dat ben je! Nadat je mij gegrepen had ging je door 
naar de volgende onruststoker. Weg Rups!”
“Heb ik nu ook al Rups laten verdwijnen?” lachte de uil.
“Ja, Rups. Je liet hem verdwijnen, of weet ik wat je met hem gedaan 
hebt, en vervolgens stuur je iedereen het bos in. Je doet alsof je de boel 
stuurt maar ondertussen weet je wel beter. Het lijkt alsof je je inzet voor 
het goede doel, maar stiekem lach je in je vuistje terwijl iedereen aan het 
zoeken is, voor niets!”
“Jaja, Spin, zo is het wel genoeg. Ga maar weer lekker buiten spelen met je 
fantasiewebben.” De uil duwde de spin uit zijn kantoor en sloeg de deur 
met een klap achter zich dicht. 
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T oekan voelde zich al weer wat beter! Ze kon al een paar 
rondjes vliegen in de buurt van de boom waar ze woonde 
en kwebbelde er weer lustig op los. Over een paar dagen 
zou ze weer helemaal de oude zijn. Gelukkig maar, want 

Papegaai was heel ongerust geweest. Met een verlicht hart en een wat 
optimistischer kijk op de dingen vloog ze terug naar het bos. Hoe zou het 
daar in de tussentijd verlopen zijn? Onderweg was Papegaai nog een reiger 
tegengekomen die vertelde dat hij ‘de vogeltjes had horen fluisteren’.  
De hele omtrek van het bos gonsde van de geruchten over de 
onenigheden in het bos. De rups zou vermoord zijn. De duif zou de 
toegang tot het bos geweigerd zijn. En een zalm was met het verhaal 
gekomen dat hij juist een heel eigenaardig gestemde bever had gezien 
toen hij langs diens dam zwom. Het bos leek bijna van zijn hoge voetstuk 
te vallen. Onenigheid in het bos stemde iedereen onzeker. “Als ze daar al 
niet tot overeenstemming kunnen komen, hoe moeten wij dan verder?” 
had de reiger nog gezegd. Was dit allemaal waar? Stond alles er echt zó 
slecht voor? Papegaai kon het zich haast niet voorstellen. De vogeltjes 
hadden het vast bij het verkeerde eind gehad.

Papegaai was bijna terug bij het bos toen ze opeens vanaf de grond geroe-
pen werd: “Hé, opzichtige vogel!” Ze keek omlaag. 
“Ja, jij ja! Ben jij niet vaak in dat bos te vinden? Kom eens hier, ik wil iets 
van je weten!” 
Het was het damhert. Op de één of andere manier had hij altijd veel 
geweten over het bos. Hij leek het belangrijk te vinden om te weten wat 
er aan de andere kant van de muur speelde. Zelf was hij daar nog nooit 
geweest, maar zijn inlichtingen leken goed te kloppen. De vogeltjes en 
de kleine dieren hadden ontzag voor hem en zijn reusachtige gewei. Ze 
waren dan ook altijd bereid alles te vertellen wat ze wisten. Zo kwam het 
dat het damhert altijd ellenlange verhalen kon vertellen over het reilen 
en zeilen in het bos. Toen Papegaai nog jong was had ze het altijd heel 
leuk gevonden naar zijn verhalen te luisteren, maar dat was ondertussen 
wel veranderd. Ze kreeg de kriebels van hem. Het damhert had, toen de 
papegaai wat ouder werd en vaker in het bos te vinden was, steeds vaker 
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inlichtingen van haar gevraagd. Zo ook nu.
“Is die rups echt dood, Papegaai?” vroeg het damhert.
“Ik weet het niet. Ik weet het niet. Iedereen zegt iets anders weet je …” 
Papegaai probeerde alweer aanstalten te maken om weg te vliegen, maar 
het damhert greep haar bij haar staart. “Niet zo snel, verfbal. Ik ben nog 
niet klaar. We weten allebei dat Uil er niets mee te maken heeft, toch? 
Zijn methode is heilig. Niets werkt zo goed om nieuwe oplossingen te 
vinden als de methoden die binnen het bos gehandhaafd worden! En we 
weten allemaal dat Uil ervoor zorgt dat die methoden daar door iedereen 
gebruikt worden. Nee, het zou me niets verbazen als de wanordelijkheid 
van Haas of Spin de eigenlijke reden is dat Rups er stilletjes vandoor is 
gegaan.” 
De papegaai keek argwanend naar het damhert. “Ach,” begon ze, “dat 
geloof ik niet zo. Ze hielden van Rups. En zelf weet ik niet zo goed wie 
Rups was, dus ik kan niets zeggen over zijn mogelijke vijanden. Laat staan 
dat ik iets nuttigs te melden heb over zijn beweegredenen.” 
Het damhert lachte. “Daar zeg je een waar ding, kleurenvogel. Ik veron-
derstel inderdaad niet dat jij iets nuttigs te melden hebt. Vreemde vogels 
als jij zijn altijd een beetje lastig. Maar eh … Wat hoop jij dat er met Rups 
gebeurd is?” Nieuwsgierig keek hij naar de rode ara die hij inmiddels had 
losgelaten en die druk bezig was haar staart weer te fatsoeneren. 
“Tja,” begon ze. Ze betwijfelde of het damhert het wel begrijpen zou, 
maar besloot er toch maar een poging aan te wagen.
“Rups of geen rups. Ach. Ik kende de rups toch niet zo goed en het doet 
er ook niet echt toe of ik de rups kende. De rups had zo zijn manieren 
om dingen op te lossen. Hij bedacht nieuwe dingen en had ongebruike-
lijke ideeën en toepassingen voor bestaande objecten. Hij was een soort 
beroemdheid in het bos. Bijna iedereen wilde wel iets te maken hebben 
met hem, hoewel er ook tegengeluiden werden gehoord. Zo zouden 
zijn onconventionele methoden niet wenselijk zijn. Zelf ben ik nooit zo 
geïnteresseerd geweest in het leren kennen van Rups, want er zijn zoveel 
andere dieren waar ook mee gepraat kan worden. Soms praatte ik heel 
kort met hem, maar een uitgebreide vriendschap is het nooit geworden. 
De roem die hij kreeg lijkt me niet helemaal juist. Soms was het in het bos 
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zelfs zo erg dat het per se op de manier van Rups moest, simpelweg omdat 
het idee van hem afkomstig was. Waar is de eigen identiteit van de dieren 
gebleven, vroeg ik me dan af. Moeten we niet voor onszelf denken? We 
hoeven toch niet allemaal ‘rupsachtig’ te zijn?” 
Damhert keek Papegaai glimlachend aan. “Ik vrees dat ik het niet met je 
eens kan zijn, Papegaai. Er is een bepaalde manier die nuttiger en beter 
is dan alle andere manieren. Iedereen kan in zekere mate ernaar streven 
daarop te lijken. De kwaliteiten van Rups behoren tot die ideale manier 
van zijn. Je kunt het belang en bestaan van die kwaliteiten niet ontken-
nen. Iedereen zou zich in zekere zin moeten gedragen als Rups, maar wel 
binnen de grenzen van een gestructureerde en eenduidige omgeving zoals 
Uil die vormgeeft.” 
Het damhert draaide zich om en begon van Papegaai vandaan te lopen. 
Hij had zijn zegje wel gedaan. Als een speer vloog Papegaai nu naar het 
damhert toe en landde op zijn gewei. Dit keer was zij nog niet uitgepraat. 
“Dus we moeten allemaal ‘rupsachtig’ zijn, hè. Wat is dat? Rupsachtig zijn? 
Welke kwaliteiten behoren daartoe? Hoe moet ik me gedragen om voor 
rupsachtig door te gaan? Want ik zeg het je, Paard had het over vrijheid, 
Spin wou vooral gekke webben bouwen, gewoon omdat het kon, Haas 
wilde nieuwe, gekke dingen ontwikkelen. En allemaal vinden ze dat ze 
dat met behulp van Rups deden. Allemaal vinden ze dat gedrag typisch 
rupsachtig. Moet ik dan maar gewoon al die dingen gaan doen om op die 
manier voor iedereen als herkenbaar rupsachtig door te gaan?” Verontwaar-
digd leunde Papegaai naar voren. 
Damhert schudde met zijn kop, hopend dat Papegaai ergens anders zou 
gaan zitten, maar tevergeefs. “Meid, je bekijkt het op een heel verkeerde 
manier. Je bent nog jong en ziet de dingen niet zoals ze zijn. Rups was een 
heel complex dier. Hij had vele kanten, vele talenten. Je kunt zijn karak-
ter niet in één zin omschrijven. Alle dieren hebben voor een deel gelijk, 
want Rups kende vele manieren om zich te uitten. We weten wellicht niet 
genoeg van Rups om precies te kunnen zeggen wie hij was en wat hij 
deed, maar als we nu alle dieren vragen die we kennen kunnen we al tot 
een beter oordeel komen. Zo kunnen we misschien tot een heel uitge-
breide karakterschets komen van dit intrigerende en gecompliceerde dier.” 



71

Damhert was geïrriteerd, want hij legde niet graag het overduidelijke uit. 
Als Papegaai had nagedacht op een manier die bij de structuur en orde 
van Uil paste had ze dit ook wel zelf kunnen bedenken. 
Papegaai zag dat echter anders. “Je gebruikt veel woorden, Damhert, maar 
eigenlijk geef je geen antwoord op de vraag. Enerzijds stel je dat ik rups-
achtig zou moeten zijn, want dat behoort tot de ideale manier van gedra-
gen. Anderzijds ontken je te weten wat rupsachtigheid inhoudt. Is dat niet 
raar?” 
“Nou luister eens verfkwast! Ik geef wel antwoord. Ik heb net gezegd dat 
rups een complex wezen was, met vele karaktereigenschappen en vele ge-
dragingen. Hij is moeilijk te doorgronden en alle dieren hebben een deel 
van hem weten te vatten. Zij bezitten dus allemaal een stukje ‘rupsachtig-
heid’.” Ongeduldig liep hij heen en weer. 
“Dat zegt alles en meteen helemaal niets, Damhert. Nu weet ik nog steeds 
niet wat je nu bedoelt met de kwaliteiten van Rups. Als je het zo graag 
over die kwaliteiten hebt, geeft dan tenminste een eenduidige omschrij-
ving. Zo van ‘dit is wat ik ermee bedoel’. Maar dat doe je niet! En door te 
zeggen dat de dieren allemaal een stukje ‘rupsachtigheid’ hebben, zijn die 
eigenschappen helemaal niet meer zo typisch voor de rups, want de andere 
dieren bezitten ze tenslotte ook.”
Verwachtingsvol keek Papegaai naar Damhert. Die deed zijn mond open 
om iets te zeggen, maar bedacht zich vervolgens. Hij schudde zijn hoofd 
en mompelde onverstaanbaar. In gedachten verzonken stampte hij onge-
duldig met zijn hoef op de grond. “Met dieren zoals jij kun je gewoon 
niet praten. Je verdraait alles wat ik zeg! Vlieg maar weer verder. Ik heb 
geen zin meer in jou.” Hij zwaaide demonstratief en dreigend met zijn 
gewei om die lastige papegaai kwijt te raken. Dat leek papegaai een goed 
moment om verder te vliegen, op weg naar het bos.

Wat een gesprek zeg! Papegaai vond het vervelend om onenigheid te heb-
ben met een ander dier, maar het damhert werkte op haar zenuwen.  
Hij glimlachte altijd lief, deed net alsof hij luisterde, maar ondertussen nam 
hij nooit echt de tijd om naar haar standpunt te luisteren. “Laat ook maar,” 
dacht ze. Zonder zijn goedkeuring kon ze heel goed leven, dus deed ze er 
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ook geen moeite meer voor om die te krijgen. En toch vond ze dat het 
damhert ongelijk had. Ze moesten niet allemaal op een ideale manier zijn. 
Een manier die rupsachtig, maar ook gestructureerd en eenduidig was.  
Papegaai vond juist dat ieder dier vooral zichzelf moest zijn: “Laten we 
doen wat bij onszelf past, ons gedragen en problemen oplossen op een 
manier die bij ons als individu hoort. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen 
kwaliteiten en talenten en ook zijn eigen zwakten.” 
Soms kon je op die manier tot een oplossing komen die men ‘rupsachtig’ 
zou kunnen noemen en soms ook juist niet. Wat deed het er toe hoe je 
het noemde? Soms volgde de papegaai de gebaande paden en soms sloeg 
ze juist een compleet nieuw pad in. En dat had allemaal niet zoveel met 
de rups te maken. Het gedrag was niet ‘rupsachtig’ of juist ‘onrupswaardig’. 
Het was allemaal typisch Papegaai.

Een korte tijd later bereikte Papegaai het bos, nog een beetje onrustig en 
verdrietig van het gesprek met Damhert. “Wat zou het leuk zijn om even 
een vriendelijk gezicht te zien,” dacht ze. Ze verlangde ernaar een beetje 
opgevrolijkt te worden. Daarom besloot ze wat rond te vliegen op zoek 
naar één van de dieren in het bos. De eerste die ze zag was de hond die 
een beetje stuurs in het rond aan het lopen was. “Hé hallo! Hond! Wat 
leuk om jou ook weer eens te zien! Hoe gaat het?” 
De hond keek verbaasd omhoog en kwispelde vervolgens blij. “Wat goed 
dat ik jou hier zie. We hebben de rups nog niet gevonden, maar ik vraag 
nu iedereen naar wat hij mist nu Rups weg is. Ik probeer te bekijken te-
gen welke problemen iedereen aanloopt en hoe men deze oplost.” 
Papegaai keek een beetje sip. Hè, het ging alweer over Rups. “Het gaat dus 
nog steeds niet zo goed met Rups? Of nou ja, dat weten we dus niet… 
Maar hoe gaat het met jou?” 
Hond keek een beetje verbaasd. Zijn zoektocht naar de rups had al zijn 
tijd opgeslokt en hij stond er dan ook nauwelijks bij stil hoe het met hem-
zelf ging. “Nou, ja, … Papegaai, mag ik jou misschien ook vragen wat jij 
mist nu Rups weg is. Dat zou me weer wat verder op weg helpen.” 
Papegaai wilde Hond niet teleurstellen, en dus vertelde ze alles wat ze 
die middag had meegemaakt. Hoe ze naar Toekan was gegaan en op de 
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terugweg met Reiger en Damhert had gesproken. Ze vertelde hoe ver-
drietig het haar had gestemd en hoe fijn het was nu een vrolijk gezicht 
te zien. “Wat ik eigenlijk nog het meeste mis,” besloot Papegaai, “is dat er 
niet meer gesproken wordt over de individuele dieren. Het lijkt wel alsof 
alles nu opeens over Rups gaat. Als ik vraag hoe het gaat krijg ik niet eens 
echt antwoord meer. Maar misschien ben jij wel andere dingen tegenge-
komen. Jij hebt in je zoektocht vast al heel veel dieren gesproken! Wat zijn 
je bevindingen?”
“Dat klopt,” zei de hond. “Maar om nog even antwoord op je vraag te 
geven, met mijzelf gaat het goed. Ik baal alleen enorm van deze omstan-
digheden. Als dit achter de rug is zal dat wel wegtrekken. Verder heb ik 
inderdaad al met een aantal dieren gesproken,” ging de hond verder. “De 
meeste beesten maken het naar omstandigheden goed, maar ondervinden 
toch soms wel hinder van het verdwijnen van Rups. Neem bijvoorbeeld 
Paard. Ze is in het begin bijna depressief geworden door het missen van 
Rups. Ze kon nauwelijks meer rationeel nadenken. Maar volgens mij zal 
ze er wel overheen komen. Ze heeft gewoon wat overdenktijd nodig.”
“En heb jij zelf dan geen last van het verdwijnen van Rups?” vroeg Pape-
gaai vervolgens. 
Deze vraag had de hond niet verwacht. Eigenlijk had hij hier nog he-
lemaal niet over nagedacht. Wanneer kreeg hijzelf wel eens hulp van de 
rups? “Rups heeft me eenmalig geholpen bij het bouwen van mijn hok,” 
bedacht hij. Maar hij had ook veel gehad aan de rups tijdens het zoeken 
van zijn begraven botten. Eens in de zoveel tijd vond hij namelijk een 
bot, meestal aan de rivieroever, die hij dan bij zijn andere botten wilde 
begraven. Hij had hier meerdere plekken voor in het bos, maar had altijd 
moeite met het vinden hiervan. Soms legde hij een takje op de plek, maar 
die werd bedolven onder blaadjes of weggevaagd door voorbij rennende 
dieren. Of hij begroef ze naast een boom, waar tegen hij zijn blaas dan 
leeg perste. Een regenbui deed dit spoor vaak echter weer verdwijnen. 
Rups kon hem dan altijd helpen met het terugvinden van de plek. Samen 
vonden ze een manier om het omgewoelde stuk grond terug te vinden.  
“Hij hielp mij bij het terugvinden van mijn begraven botten,” zei de hond 
en hij vertelde hoe dat gebeurde. “Maar het is niet dat ik daar nu zo veel 
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last van heb, want anders vind ik zo wel weer nieuwe. Ik vind het ver-
dwijnen van Rups zelf vervelender. Want hij betekende veel. Niet alleen 
vanwege zijn hulp, maar hij had ook een bepaalde status in het bos.  
Hij was heel openstaand, had geen vooroordelen en was bereid om ieder-
een te helpen. Door zijn openhartigheid keken volgens mij veel dieren 
daarom tegen hem op. Of zie jij dat anders, Papegaai?”
Papegaai hupte al denkend rond. “Tja, daar heb ik denk ik niet zo over 
nagedacht. Rups heeft mij niet echt geholpen, geloof ik. En was het niet 
zo dat Bever een keer heel boos was geweest toen Rups ongevraagd wilde 
helpen bij het bouwen van de dam? Als de andere dieren niet zo tegen 
hem op hadden gezien, zou hij vast veel minder betekend hebben.” 
Zo had Hond het nog niet bekeken. “Als ik je dus goed begrijp, probeer 
je eigenlijk te zeggen dat we, doordat we zo veel tegen Rups opkijken, te 
veel in de ideeën van hem geloven. Zijn ideeën worden nu als perfect ge-
zien, en dat terwijl ze soms inderdaad zeer succesvol blijken, maar andere 
keren minder waard zijn.”
“Precies,” reageerde Papegaai. “De ideeën van Rups kunnen best heel 
vernieuwend zijn en als eyeopener dienen, maar dat wil niet zeggen dat ze 
de enige oplossing zijn. Ik heb het gevoel dat iedereen gewoon blindelings 
het pad dat door de rups is uitgestippeld beloopt, zonder hier zelf bij na te 
denken.” 
“Dat zou dus betekenen dat iedereen zelf ook in staat zou moeten zijn 
om eigen oplossingen te bedenken voor hun problemen…” ging de hond 
vervolgens verder. “Maar dat zou ik dan wel eens willen zien gebeuren.”
Hond begreep wat Papegaai bedoelde, maar had toch tijd nodig om het te 
laten bezinken. Hij was het er nog niet helemaal mee eens en wilde over 
de consequenties ervan nadenken. Hij kon zich moeilijk voorstellen dat de 
rups net zo was als andere dieren. Dat zijn ideeën net zo gemakkelijk van 
andere dieren konden komen. Aan de andere kant zouden de anderen zich 
prima aan de situatie moeten kunnen aanpassen indien zij zelf ook in staat 
waren om innovatieve ideeën te bedenken. Hond besloot om het gesprek 
af te ronden. Hij had nu nog meer om over na te denken. Papegaai keek 
de weglopende hond een beetje sipjes na en vloog vervolgens naar een 
hoge boom om wat te rusten. Maar dat zou niet lang duren.
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D e spin voelde zich voldaan en opgelaten. Hoewel het 
niet zijn bedoeling was geweest om de uil al zo snel te 
beschuldigen, had hij er geen spijt van. Zoeken naar de 
rups zoals de uil dat had voorgesteld, dat ging hij niet meer 

doen. Het was waarschijnlijk toch een afleidingsmanoeuvre van de uil om 
iedereen bezig te houden. Zo bleef de aandacht bij de rups, en had de uil 
het mooi rustig op zijn kantoor. De spin besloot om op de terugweg naar 
zijn kastanjeboom even langs het weiland van het paard te gaan. Hij  wou 
haar nog graag even spreken en het weiland was niet heel ver om.
 
Het paard stapte door haar weiland en keek naar wat plekjes waar nog vers 
gras stond. Een paar stukken van de wei stonden nog steeds onder water. 
“De bever moet de dam nog wel repareren,” constateerde ze. Ze liep een 
paar stappen verder en zag de spin aankomen. 
“Hé, Spin!” 
“Hoi! Hoe gaat het?”
“Nou ja, wel weer iets beter, maar ik mis Rups wel.” Het paard herinnerde 
zich dat de spin problemen had met zijn webben nu de rups weg was. 
“Hoe gaat het nu met het bouwen van de webben bij jou?” 
“Al wel iets beter, maar het is zo lastig nu Rups weg is!” zei de spin.  
Hij vertelde het paard wat het probleem was, net zoals hij het aan de haas 
uitgelegd had. 
Het paard knikte instemmend. “O ja, ik voelde me opeens ook weer 
opgesloten hier. Toen Rups er was had ik dit gevoel helemaal niet..”
De spin keek haar vragend aan. “Opgesloten?”
“Ja, de muur lijkt ineens weer zo aanwezig te zijn. Ik krijg er steeds zo’n 
beklemmend gevoel van. Maar het gaat nu wel steeds beter. Papegaai heeft 
mij wel een beetje wakker geschud.” 
De spin hoorde de laatste woorden niet meer. “Muur?! Welke muur?!” riep 
hij verward. 
“Nou, de muur om het bos. Zie je hem niet, daar in de verte?”
“Nee, ik zie niets. Misschien kun je me helpen om over de heuvel te 
kijken?” 
“Ah. Natuurlijk. Klim maar even op mijn rug, dan kan je het denk ik wel 
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goed zien.” 
Het paard boog haar hoofd naar beneden en de spin liep over de neus van 
het paard omhoog. 
“Wow! Wat is dat!”
“De muur.”
“Ja, dat zie ik. Maar meen je nu echt dat die muur om het hele bos staat?” 
vroeg de spin verbaasd.
Het paard knikte.
De spin kon niet bevatten waarom hij nog nooit iets van de muur had 
gemerkt, als deze zo’n prominente grens van het bos was. Hij besefte dat 
hij zelf eigenlijk nooit aan de rand van het bos kwam. “Wat zit er dan 
achter de muur? Is daar wel eens iemand uit ons bos geweest?”
“Volgens mij kunnen alleen vogels over de muur vliegen. Ik heb een paar 
keer naar een opening gezocht, maar ik kon niets vinden. Het is een groot 
massief ding – een echte barrière.” Het paard vertelde de spin wat ze van 
de papegaai gehoord had.
De spin luisterde geïnteresseerd en antwoordde toen: “Ik wou dat ik 
eens met dieren uit andere bossen kon praten. Misschien hebben ze wel 
handige ideeën die wij in ons bos zouden kunnen gebruiken.” De spin 
vroeg zich af of de uil van de muur af wist.
“Ja, die is hier wel eens geweest,” zei het paard en moest denken aan de 
opmerkingen van de uil: ‘Hebben jullie niets beters te doen dan rondjes te 
galopperen?’ “Hij kwam hier wel eens kijken, ja. Meestal keek hij naar wat 
we aan het doen waren, Rups en ik. Hoezo wil je dat weten?” vulde het 
paard aan. 
“Gewoon, nieuwsgierigheid.”
“O.” Het paard snapte niet echt waarom de spin dat zou willen weten, 
maar dacht er verder ook niet over na. Ze boog haar hoofd om een hap 
gras te nemen.
“Aaargh! Wat doe je nou!” riep de spin verschrikt terwijl hij bijna van de 
rug van het paard afgleed door de plotselinge beweging. Hij kon zich nog 
net vastgrijpen aan de manen.
“O, alles goed daar boven?” riep het paard met een mond vol gras.
“Nou, jij liet me bijna vallen!” De spin klom verder op de rug van het 
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paard en zekerde zichzelf met een draad. 
“Sorry, dat was niet de bedoeling. Ik vergeet wel eens dat jij zo klein bent. 
Ehm, wat betekent vrijheid eigenlijk voor jou?” vroeg het paard.
“Waarom zou je dat willen weten?” De spin was verrast door de 
plotselinge verandering van gespreksonderwerp.
“Gewoon, nieuwsgierigheid,” zei het paard met een brede grijns. 
“Vrijheid ... Ik denk dat dat voor mij is om niet beperkt te worden in wat 
ik doe. Ik hou ervan om te experimenteren met webben. Nieuwe dingen 
proberen. Kijken of ik een betere structuur kan vinden, of een nieuwe 
methode.”
“En, lukt dat... Ik bedoel, nou ... ehm ... ik hoop dat ik het mag vragen?”
“Ja?” zei de spin bemoedigend.
“Nou, je hebt maar zeven poten. Voel je je daardoor niet beperkt?”
De spin zuchtte. “Nou ja, toen Rups er was hielp hij me altijd met het 
vastknopen van de draden. Dat gaat nu minder goed. Maar wat mij nog 
meer beperkt is de uil en zijn regels. Ja, Uil doet vaak moeilijk. Die wil 
niet dat ik nieuwe dingen probeer maar vooral blijf doen wat ik al goed 
kan.”
“En ... wat doe je eraan?” vroeg het paard, terwijl ze licht moedeloos voor 
zich uit staarde. 
De spin dacht aan zijn gesprek met de uil en besloot het paard daar maar 
niet over te vertellen. “Ik ga terug naar mijn kastanjeboom. Ik begin 
honger te krijgen, en ik hoop nu wel iets gevangen te hebben in een van 
mijn webben daar.” De spin sprong van de rug van het paard en daalde 
snel af met de draad die hij op de rug van het paard had vastgeknoopt. 
“Ja, dat hoop ik voor je,” zei het paard vriendelijk en keek om zich heen 
om zeker te weten dat zij de spin niet met haar hoeven in gevaar kon 
brengen.
Op de grond maakte de spin de draad los en zei nog: “Doei, het was leuk 
om je even te spreken!”
“Ja, ja vond ik ook. Doei!” Het paard was verward dat de spin al weer zo 
snel vertrok. “Waarom ging hij nu zo snel weg? Nou, ja, hij heeft honger. 
Maak je niet weer zo druk.” Ze besefte dat ze zelf ook honger had en nam 
een hap gras.



78

ill_honn_2011/proef:Opmaak 1  08-02-2011  12:13  Pagina 9



79

A angekomen bij de kantoorboom van de uil, zag de haas dat 
de uil er niet was. Hij besloot om binnen in het kantoor te 
wachten, ook al wist hij dat de uil alle dieren verboden had 
om zijn kantoor binnen te gaan als hij er niet was. Normaal  

 was dit ook geen probleem, want de meeste dieren konden 
de boom ook niet in klimmen. Maar sinds de haas bij de eekhoorn 
woonde was hij daar juist heel goed in geworden. Hij haalde zijn rugzakje 
van zijn rug en pakte daar de klimijzers uit die hij samen met de rups 
gemaakt had. Hij bond de scherpe ijzers met riempjes om zijn oren en al 
zijn pootjes en kon zich zo langs de stam van de boom omhoog trekken. 
Binnen een paar minuten zat hij al hoog in de boom en kon hij het 
kantoor van de uil binnen klimmen. “Ha, wat zal die oude Uil schrikken 
als hij mij hier ontdekt,” dacht de haas. 
Om de tijd te doden, maar vooral omdat hij erg nieuwsgierig was, 
bladerde de haas door wat aantekeningen op het bureau van de uil. 

“Woensdag 12 uur: Afspraak bij muur met duif.”
“Niet vergeten -- structuur Bos der Dieren uitzoeken.”

De haas begreep niet veel van wat hij las. Maar twee woorden vielen hem 
direct op: ‘muur’ en ‘duif ’. Zelf had hij namelijk een tijd geleden ook, 
samen met de rups, een duif ontmoet bij de muur. Het was één van de 
weinige keren geweest dat hij zich in de buurt van de muur had gewaagd, 
maar met de rups erbij was alles minder eng. Toen ze de duif hadden zien 
vliegen, had de rups meteen besloten dat ze haar moesten roepen. Samen 
hadden ze heel hard geschreeuwd zodat de duif hen hoorde en hun kant 
op vloog. Vooral de rups had een hoop vragen gehad voor de duif, maar 
die had het te druk gehad om ze allemaal te beantwoorden. Ze besloten 
om elkaar op de woensdag erna weer bij de muur te ontmoeten.  
Alleen was er helaas iets tussen gekomen. De uil had hun gevraag om een 
klus voor hem te doen, waardoor zij niet meer op tijd bij de muur konden 
zijn. Wat was dat jammer geweest, ze hadden zo graag al hun vragen 
aan de duif gesteld. Afwezig bladerde de haas weer terug door de stapel 
aantekeningen, totdat zijn oog viel op de aantekening over de afspraak 
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bij de muur. Woensdag 12 uur, dat was de tijd waarop de rups en hij een 
afspraak hadden gehad met de duif! Zou die sluwe uil soms ...

De haas schrok van het geritsel van vleugels buiten het kantoor. Snel legde 
hij de aantekeningen weer netjes neer en ging op één van de krukjes in 
het kantoor zitten. Kort daarna stapte de uil met een verwaaide verenbos 
zijn kantoor binnen. 
“Wat doe jij hier?!” bulderde hij tegen de haas. “Je weet toch dat je hier 
niet zomaar mag komen?” 
“Rustig maar, ik wilde je alleen maar om raad vragen,” antwoordde de haas. 
“U voor jou, beste jongen, en word je eindelijk verstandig, ga je eindelijk 
naar mij luisteren?” vroeg de uil en hij was meteen milder gestemd. Als 
zelfs de haas hem nu al om raad vroeg, dacht de uil, dan duurde het vast 
niet lang meer voordat hij alle gekkigheid uit dit bos had laten verdwijnen. 
“Vertel op, waarin moet ik je adviseren?”
“Ik wil je twee dingen vragen,” zei de haas, “ten eerste, waar moet ik Rups 
gaan zoeken, en ten tweede, weet jij wat creatief is en of Rups en ik dat 
zijn?” 
“Voor de laatste keer, het is u voor jou, Haas,” zei de uil. 
Tjonge, dacht de haas, waar maakt hij zich druk om, hij ging echt geen u 
zeggen. Ze waren allemaal inwoners van dit bos en deden allemaal hun 
best om er het beste van te maken. Dan hoefde hij toch geen u tegen de 
uil te gaan zeggen omdat die nu eenmaal vond dat hij de grote baas was?
“Luister je wel naar wat ik zeg?” hoorde de haas de uil zeggen. “Je vraagt 
mij waar je Rups moet gaan zoeken en dan luister je niet eens naar mijn 
antwoord. Ik denk dat je het beste dicht bij de muur kunt zoeken, stel je 
voor dat die arme rups daar helemaal alleen is. We weten niet wat er achter 
die muur is, misschien is het wel heel gevaarlijk voor hem.” De uil wist 
dat de haas niet graag alleen in de buurt van de muur kwam, want ook al 
deed hij altijd alsof hij het wel durfde, zolang de rups er niet bij was vond 
hij het eigenlijk best eng. Maar misschien wilde de uil helemaal niet dat 
de haas de rups terug zou vinden? Misschien vond hij het wel prettig en 
rustig zo zonder die druktemaker? “Oké, dan ga ik daar straks zoeken,” 
antwoordde de haas stoer, “en wat is je antwoord op mijn tweede vraag? 
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Weet jij wat creatief is en zijn Rups en ik dat?” 
“Natuurlijk weet ik wat creativiteit is, Haas,” zei de uil. “Ik vind het alleen 
een lastig thema om het met jou over te hebben. Jij bent nog best jong en 
ik weet niet of jij al kunt begrijpen wat creativiteit betekent. Het is meer 
dan een woord. Het nu te zeggen is niet zonder gevaren.” 
Dit maakte de haas natuurlijk alleen maar nieuwsgieriger. 
“Maar goed,” zei de uil met een diepe zucht en ging zitten. “Wat is 
creativiteit? Creativiteit is moeilijk te beschrijven ... Meestal worden 
bepaalde eigenschappen ‘creatief ’ genoemd, andere keren worden bepaalde 
personen als creatief beschouwd. Ook kunnen bepaalde processen creatief 
zijn, en bepaalde uitkomsten natuurlijk ook. Een goede kenner van deze 
materie, ik heb zo mijn bronnen, zei dat creativiteit voortkomt uit een 
systeem dat bestaat uit een cultuur met regels, een dier dat een nieuw idee 
heeft, en een uil die deze vernieuwingen beoordeelt.”
“Aha, dus alle leuke dingen die Rups en ik ondernemen zijn alleen 
creatief als de rest ook vind dat het creatief is? Als jij vindt dat het creatief 
is?” antwoordde de haas. “Maar dat is toch erg moeilijk? Want iedereen zal 
wel iets anders creatief vinden,” ging de haas verder, “Vind je ons dan niet 
creatief, word je daarom altijd zo boos als we iets nieuws bedenken? Maar 
iets nieuws bedenken is toch creatief zijn? Ik snap er helemaal niets …” 
“Stilte …” riep de uil, “ik word al oud en je maakt me helemaal gek met 
al jouw vragen, Haas, laat mij nou toch eerst eens rustig nadenken en je 
vragen één voor één beantwoorden!” 
“Sorry,” piepte de haas en hij besloot dat het voor deze keer misschien 
beter was om maar even zijn mond dicht te houden.

“De essentie van creativiteit is ‘going against de crowd’, de dingen 
anders aanpakken dan wat iedereen gewoon vindt,” ging de uil verder. 
“De meeste dieren zijn al snel tevreden wanneer een probleem opgelost 
is. Neem nou de bever, die zijn dammen nog steeds bouwt zoals zijn 
voorouders dat eeuwen geleden ook al deden. Hij vraagt zich niet af of 
het wel de beste, gemakkelijkste of zuinigste manier is om dammen te 
bouwen, hij bouwt de dam gewoon zoals hij dat geleerd heeft,” gaf de uil 
als voorbeeld. “Een bever zou misschien creatief genoemd kunnen worden 
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wanneer hij eens een dam op een andere manier bouwt, die misschien dan 
ook beter werkt.”
“Ja maar Uil,” riep Haas, “dan weet ik zeker dat de rups creatief is! Hij 
heeft namelijk modellen gebouwd voor een nieuwe dam, die kwam ik 
tegen toen ik naar hem op zoek was!” Haas stond te trillen op zijn pootjes, 
zo enthousiast en opgewonden was hij. Jeetje, de rups was dus echt creatief 
en hij misschien ook wel! 
Verdorie, dacht de uil bij zichzelf, dat was niet de bedoeling. Nu werd die 
druktemaker nog enthousiaster over die rups en ging hij zelf straks ook 
nog allemaal gekke dingen uitproberen. Ja, hij had zichzelf lelijk in de 
vleugel gesneden, hij moest toch eens beter letten op wat hij zei.  
De uil besloot om net te doen alsof hij de haas niet gehoord had, hij was 
ten slotte al oud. De haas geloofde vast wel dat hij niet alles meer goed 
hoorde. 
“Weet je, Haas, het probleem is dat creativiteit een modeverschijnsel is 
geworden. Iedereen vindt creativiteit maar leuk en goed en waardevol. 
Misschien heb je wel eens gehoord van José Manuel Barroso, de voorzitter 
van de Grote Woudcommissie. Hij zei dat creativiteit belangrijk is voor 
het individuele en collectieve welzijn en een duurzame groei. Creativiteit 
kan dus ook wel positief zijn. Maar alleen omdat er ook positieve gevolgen 
zijn, mag je de negatieve gevolgen toch niet zomaar negeren? Men mag 
niet vergeten hoe veel gevaren creativiteit met zich mee kan brengen. 
Soms zie je dat misschien niet eens. Stel je eens voor, Haas, dat je een 
zogenaamd creatief idee hebt. Bijvoorbeeld dat jouw vriend de eekhoorn 
moet leren vliegen. Jij zult in het begin alleen de positieve aspecten zien: 
het is een revolutionair idee, jullie zullen er veel plezier van hebben, de 
andere dieren zullen jullie helemaal de bom vinden en er zijn natuurlijk 
ook een aantal praktische voordelen als men kan vliegen. Als verstandig 
dier kun je natuurlijk ook een aantal negatieve consequenties bedenken, 
zoals de potentiële gevaren voor de eekhoorn als het mis zou gaan en hij 
zou vallen. Maar mijn punt is dat men niet op al deze negatieve gevolgen 
kan anticiperen.”
“Maar Uil,” zei de haas, “daar hadden we echt wel op geanticipeerd hoor. 
We hadden hem ingepakt met zelfgemaakte kussentjes van hondenvacht 
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en spinnenrag, die waren heel lekker zacht, hij kon zich echt geen pijn 
doen. En voor de zekerheid hadden we hem ook al nagemaakt met stokjes 
en haar van z’n oude wintervacht, zodat zijn moeder, mocht het allemaal 
misgaan, niet door zou hebben dat hij weg was. Was erg goed gelukt hoor, 
leek net echt.”
“In ieder geval,” ging de uil geschokt met zijn verhaal door, “kun je niet 
op alle gevolgen anticiperen. Heb je er wel eens aan gedacht dat andere 
dieren jouw idee zouden kunnen kopiëren? Stel je voor dat iemand buiten 
dit bos, waar niet alle dieren goed zijn, door jouw creatieve idee leert hoe 
hij kan vliegen. Stel je voor dat een van die gemene vossen buiten het bos, 
voor wie jij zo bang bent, ineens leert vliegen en ‘s nachts over de muur 
komt voor een broodje haas met stukjes eekhoorn?  
En stel je vooral eens voor dat de dieren in het gevangenisbos leren hoe ze 
over de gevangenismuur moeten vliegen! Een creatief idee is niet per se 
positief. Het is niet eens gewoon waarde-neutraal. Het is altijd potentieel 
gevaarlijk!” De uil wond zich duidelijk flink op over de situatie.
“En Haas, er is ook nog een groot verschil tussen de dieren die hier in 
dit bos leven en de dieren buiten het bos. Wij zijn hier in dit bos omdat 
wij bepaalde kennis en vaardigheden bezitten. Geavanceerde kennis en 
betere vaardigheden dan de anderen. Wij doen hier dingen die anderen 
niet kunnen omdat het voor hen te moeilijk is. Dit heeft als gevolg dat 
de dieren buiten het bos in bepaalde zin afhankelijk zijn van ons; wat 
wij hier doen heeft invloed op hun leven daar. Eén uitvinding kan het 
leven in de hele dierenwereld veranderen. Dat betekent dat wij een 
grote verantwoordelijkheid hebben. Een creatief idee dat buiten het bos 
oké zou zijn, zou hier al schade kunnen veroorzaken. Een creatief idee 
dat buiten het bos al gevaarlijk is, dat zou – dat is – verschrikkelijk, een 
catastrofe! En verder nog, Haas, het feit dat de andere dieren afhankelijk 
van ons zijn, betekent ook dat zij ons moeten kunnen vertrouwen. 
Omgekeerd betekent dat voor ons dat wij vertrouwen moeten opbouwen. 
In principe moeten wij aan hen laten zien dat wij goed werk doen. Er zijn 
verschillende mechanismen die wij gebruiken om dit te bereiken, zoals 
de juiste methode. Wij gebruiken een traditionele, goede, systematische 
methodologie zodat wij en zij er zeker van kunnen zijn dat wij ons werk 
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op de juiste manier doen. Dat maakt de resultaten valide en betrouwbaar. 
Creativiteit is een groot gevaar voor systematiek en methoden. In feite is 
creativiteit als het ongecontroleerd blijft de vijand van geloofwaardigheid, 
vertrouwen en stabiliteit. En zodoende is creativiteit de vijand van elke 
samenleving. 

Mijn punt is dus, Haasje, dat creativiteit een gevaarlijk en oncontroleerbaar 
iets is. Als je de geest van de creativiteit eenmaal opgeroepen hebt, kom je 
er misschien nooit meer van af – en als je de goede toverspreuk vergeten 
bent, verlies je ook nog eens de invloed over hen. Mijn goede vriend 
Mihaly Csíkszentmihályi heeft het creatieve idee ooit vergeleken met het 
proces van genetische verandering dat tot biologische evolutie leidt. Daar 
moet je eens over nadenken, Haasje! En vergeet dan niet dat evolutie in 
ons geval gevaarlijke gevolgen kan hebben en niet per se tot verbetering 
leidt. In het geval van creativiteit betekent dit dat een nog zo klein ideetje 
of daadje het heden en de toekomst kan veranderen. Een onschuldig 
ideetje kan zo ontzettend gevaarlijk zijn voor iedereen! Pure creativiteit 
is te gevaarlijk. Creativiteit moet verdund worden voordat ze vrijgelaten 
wordt. Creativiteit moet met wijsheid en vooruitzicht gemengd worden 
zodat ze niet meer zo gevaarlijk is. En natuurlijk betekent wijsheid dat 
je probeert het welzijn voor de maatschappij groter te maken, niet het 
welzijn van het individu. Altruïstische in plaats van egoïstische creativiteit, 
dat hebben we nodig. 
Maar dit wordt waarschijnlijk al te moeilijk voor jou, Haasje... Ik 
probeer het met eenvoudigere woorden te zeggen: Creativiteit mag 
nooit geheel aan het individu overgelaten worden. Creativiteit moet 
gecontroleerd en beperkt worden. Misschien zelfs geïnstitutionaliseerd. Ja, 
geïnstitutionaliseerde creativiteit is de beste oplossing.” 
En na deze woorden, waarvan de haas inderdaad lang niet alles begrepen 
had, sloot de uil zijn ogen. Het oreren had hem uitgeput. De haas besloot, 
ook al had hij eigenlijk nog helemaal geen antwoord op zijn vragen 
gekregen, dat het tijd werd om te verdwijnen.

Na het gesprek met de uil was de haas lange tijd in de war. Hij was tegen 
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diverse bomen gelopen en over een aantal stenen gestruikeld omdat hij zo 
diep in gedachten was. Die Uil ook altijd met zijn moeilijke woorden en 
zijn ellenlange verhalen, hij werd er hondsdol van. Alles wat de haas wilde 
was antwoord op zijn vragen, dat kon toch niet zo moeilijk zijn? Maar 
in plaats van antwoorden kreeg hij alleen maar meer vragen. Wat had de 
uil nou gezegd over dat creativiteit gevaarlijk was en dat ze niet konden 
anticiperen op de negatieve gevolgen? Wat een onzin, Rups en hij dachten 
altijd heel goed na over de dingen die fout konden gaan als ze weer iets 
nieuws probeerden, ze vonden alleen de voordelen veel belangrijker dan 
de nadelen. Maar daar had Uil ook iets over gezegd, creativiteit moest 
met wijsheid gemengd worden, anders was het gevaarlijk. Dus eigenlijk 
waren Rups en hij ook nog eens heel wijs! De haas was erg tevreden met 
zichzelf, hij had toch maar mooi een preek van de uil begrepen en die had 
gezegd dat hij, de haas, wijs was.
Maar de uil had ook iets gezegd over dat wijsheid het welzijn van het hele 
bos moest vergroten. Misschien hadden Rups en hij daar soms wel eens 
een steekje laten vallen dan, maar nooit met opzet. Want ze hadden de 
eekhoorn eigenlijk alleen laten vliegen omdat het cool was, omdat de rest 
van de dieren hen dan misschien tof zouden vinden. Ze hadden niet echt 
nagedacht over de voordelen, of nadelen, voor de rest van de dieren in het 
bos. Die kussentjes en die nepeekhoorn hadden ze achteraf gezien alleen 
maar gemaakt om zichzelf in te dekken, zodat ze geen gezeur kregen als 
het mis zou gaan. Zou die oude uil dan toch iets zinnigs gezegd hebben? 
Misschien moesten Rups en hij maar eens gaan nadenken bij wat ze 
allemaal deden. En als creativiteit zo gevaarlijk was, misschien moesten ze 
dan ook maar niet creatief willen zijn. Maar hij kon niet anders, hij moest 
altijd nieuwe dingen bedenken. Misschien moest hij dan maar eens nieuwe 
dingen bedenken voor anderen in plaats van voor hem zelf.

Diep in gedachten verzonken sprong de haas verder door het bos. Op een 
gegeven moment kwam hij een klein vogeltje tegen. Het arme vogeltje 
was uit het nest gevallen en kon nog niet zelf terug vliegen. “Kun jij mij 
helpen, Haas?” piepte het zwaluwtje. “Ik heb het zo koud en ik wil zo 
graag weer naar mijn broertjes en zusjes toe.” 
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“O jee, wat een probleem,” dacht de haas bij zichzelf, “hoe ga ik dit nu 
oplossen? Eens kijken, die boom is te hoog om het vogeltje gewoon 
terug te gooien, het vogeltje is te zwaar voor mij om er helemaal mee 
naar boven te klimmen en het vogeltje kan zelf nog niet vliegen. Ik moet 
iets vinden waarmee ik dat arme diertje weer in zijn nest kan hijsen.” De 
haas vroeg zich af hoe de rups dit aangepakt zou hebben. In één van de 
bomen zag de haas de spin zitten, druk bezig met het bouwen van een 
simpel web. “Hé Spin,” riep de haas, “Hé Spin, heb je even tijd om mij te 
helpen?” 
“Maar natuurlijk, Haasje, ik kom eraan hoor, momentje,” antwoordde de 
spin en hij begon aan de lange afdaling uit de boom.
In het hoofd van de haas ontstond een plan, stukje bij beetje vielen de 
puzzelstukjes voor de oplossing in elkaar. Hij zou wat bladeren, takjes en 
mos verzamelen en dit met het plakkerige speeksel van het zwaluwtje 
aan elkaar lijmen tot een stevig bakje. Als de spin dan een mooie, stevige 
draad zou spinnen en deze over een tak van de boom zou leggen, dan kon 
hijzelf het bakje met het vogeltje erin omhoog hijsen. 
“Hoi Haas,” zei de spin naast hem, “wat kan ik voor je doen?” 
“Zou jij voor mij een lange draad kunnen spinnen, zodat we dit zwaluwtje 
weer in zijn nest kunnen hijsen? Dan zal ik ondertussen een bakje bouwen 
van de spulletjes die ik hier verzameld heb.” 
“Is goed,” zei de spin, en hij ging meteen druk aan de slag. 
“Wat was je eigenlijk aan het doen voordat ik je riep?” vroeg de haas aan 
de spin. “Je leek zo druk bezig.” 
“Dat klopt, ik wilde snel iets te eten vangen, zodat ik daarna verder op 
onderzoek uit kon gaan naar de verdwijning van de rups. Weet je nog wat 
ik je vertelde eerder vandaag, over mijn wantrouwen tegenover Uil? Heb 
je daar nog over nagedacht?” 
“Nee, sorry Spin, ik ben altijd zo druk bezig met allerlei dingen, dat ik 
vergeet om na te denken, stom hè?” antwoordde Haas. 
“Denk daar later dan nog maar eens over na, nu is mijn draad af, laten we 
maar gaan hijsen.” zei de spin en na deze woorden vertrok hij met zijn 
draad de boom in, op weg naar een tak om de draad overheen te leggen. 
Nadat de spin zijn draad over een tak hoog in de boom gelegd had bond 
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Haas de draad vast aan het bakje. Toen het zwaluwtje goed zat pakte Haas 
de draad en begon het bakje omhoog te hijsen. Even leek zijn plan te 
werken, maar toen knapte de draad en tuimelde het jonge zwaluwtje naar 
beneden. “Au, mijn hoofd,” piepte het kleintje, om vervolgens in tranen 
uit te barsten. “Ik kom nooit meer boven, ik zal nooit meer mijn familie 
zien en straks komen er nog enge beesten om me op te eten,” snotterde 
hij. 
“Stil maar, ik bedenk wel iets, laten we niet zomaar opgeven,” probeerde 
de haas het zwaluwtje gerust te stellen. “Wat moet ik nu?” dacht hij 
ondertussen. Hij vroeg de spin, die ondertussen weer uit de boom 
geklommen was, om hulp. 
“Ik heb wel een idee,” zei de spin. “Maar het is wel een beetje een gek 
idee, ik weet niet of het gaat lukken.” 
“We moeten alles proberen dus vertel maar,” zei de haas. 
“Ik neem een paar besjes mee op mijn rug en klim tot helemaal boven 
in de boom. Dan probeer ik met die besjes de papegaai te lokken en dan 
vragen we haar of ze het bakje met die kleine erin omhoog wil tillen.” 
Haas vond het een prachtig plan. Snel zocht hij wat besjes bij elkaar en 
bond die op de rug van de spin. “Kijk je wel uit dat je niet per ongeluk 
opgegeten wordt, Spin?” vroeg de haas nog zacht, maar de spin was al op 
weg en hoorde hem niet meer.
Terwijl de spin op weg was naar de boomtop, had Haas even de tijd om 
na te denken over wat de spin hem net verteld had. Zou de uil echt 
iets te maken hebben met Rups’ verdwijning? Hij had de uil nooit echt 
gemogen en de uil had ooit geroepen dat hij de rups en hem ook liever 
kwijt dan rijk was … liever kwijt … de rups was ook kwijt! Zou de 
spin dan toch gelijk hebben met zijn beschuldigingen? Veel tijd om na te 
denken kreeg hij niet, want in de hoogte hoorde hij al het gefladder van 
vleugels en even later zag hij ook de kleurige verenbos van de papegaai 
door het bladerdek verschijnen. De papegaai landde en liet de spin uit zijn 
snavel vallen. “Zo jongens,” zei ze, “dat was een gevaarlijke actie, ik had 
Spin hier bijna met besjes en al opgepeuzeld. Maar het schijnt belangrijk 
te zijn?” 
“Ja Papegaai,” antwoordde Haas, “dit kleine zwaluwtje kan niet meer in 



88

zijn nestje komen, kun jij hem in dit bakje omhoog tillen?” 
“Kunnen jullie dat zelf niet, zo’n klein hummeltje, moeten jullie mij 
daarvoor storen bij mijn schoonvliegen? Nou, hup kleintje, in je bakje, dan 
til ik je even omhoog en dan ga ik weer vliegen. De groeten jongens, tot 
later!” En zo vertrok het kleine zwaluwtje weer naar zijn nestje.
“Ik ga er ook weer vandoor, Haas,” zei de spin, zodat de haas uiteindelijk 
weer alleen achterbleef. Nu had hij eindelijk tijd om na te denken over 
alles wat hij gehoord had in de gesprekken met de uil en de spin.  
Hij ging eens rustig tegen de boom zitten en verzonk diep in gedachten. 
Het zoeken naar de rups schoot er steeds meer bij in. 
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T oen de zon onderging achter het bos, keek de uil tevreden 
neer op de dieren die zich voor hem hadden verzameld. Ze 
waren er allemaal, zelfs de haas. Hij had de vorige dag deze 
bijeenkomst vastgesteld. En iedereen was gekomen, ze hadden 

gedaan wat hij gezegd had. 
“Dieren van het dierenbos! Het is nu alweer een tijdje geleden dat onze 
rups uit het bos verdwenen is. Iedereen maakt zich zorgen en sommige 
dieren hebben zelfs hun kostbare tijd opgeofferd om naar Rups te gaan 
zoeken. Aangezien wij Rups ondanks al de moeite niet hebben kunnen 
vinden, moeten wij ervan uitgaan dat hij zich niet meer in dit bos 
bevindt.”
“Ja, dat lijkt me logisch!” riep de bever, die op een afstandje alleen naar de 
speech stond te luisteren. 
“Onzin!” riep de spin. 
“Stilte! Ik bedoel ... willen jullie weer rustig worden zodat ik verder kan 
met mijn verhaal?” De uil wachtte even tot het weer stil werd en ging 
toen door. “Zoals ik zei moeten wij ervan uitgaan dat het rupsje niet meer 
in dit bos is. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat het rupsje het bos 
vrijwillig heeft verlaten.” 
Weer ontstond er grote onrust onder de dieren, maar deze keer gaf de 
uil hen geen gelegenheid om iets te zeggen. Hij verhief zijn stem en 
ging verder: “Lieve dieren, ik weet dat jullie je zorgen maken om Rups. 
Ik begrijp dat het een naar idee voor jullie is dat Rups jullie vrijwillig 
verlaten heeft. Daarom hoopte ik dat ik niet aan jullie hoefde te vertellen 
wat ik weet, wat ik weet over wat er buiten het bos gebeurt. Buiten het 
bos zijn er bijvoorbeeld bossen waar alleen maar jonge dieren wonen – 
zodra je een volwassen dier bent word je uit het bos verbannen. In deze 
bossen gebeuren gruwelijke dingen omdat er geen leiding is, niemand 
die aan de jonkies vertelt hoe ze hun samenleving moeten organiseren. 
Rups wilde dit model ook op ons bos toepassen. Chaos en dood zouden 
hier, net als nu buiten het bos het geval is, ook hier de norm worden. En 
Haasje, voor jou is dit vooral belangrijk, ik hoop dat je goed luistert.  
Als alle volwassen dieren uit het bos worden verbannen ben jij de enige 
die over is. Dan ben jij alleen hier in het grote en gevaarlijke bos en 
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niemand zou voor jou zorgen. Ook dit soort gevallen zijn buiten het bos 
al bekend. Ik hoorde het verhaal van een lammetje dat helemaal alleen in 
een bos woonde. Het lammetje was het meest ongelukkige van alle dieren 
en wilde niets liever dan eindelijk weer bij de volwassenen wonen. Maar 
ja, dat zou niet meer kunnen als Rups zijn zin zou krijgen. 
Dit zijn alleen een paar van de vele voorbeelden die ik ken, die laten zien 
hoe anders het buiten dit bos is. En hoe gevaarlijk het zou zijn als deze 
invloeden van buiten het bos het bos binnen zouden komen! Maar ik 
vrees dat juist dit het is wat Rups van plan was... Rups was niet voor niets 
altijd gefascineerd door wat er buiten het bos was en gebeurde. Rups was 
zelf anders, hij was niet zoals wij, hij was geen echt dierenbos-dier. 
Ik moet toegeven dat ik niet precies weet wat het doel van Rups is, 
wat hij bereiken wil. Maar welk gezond dier kan een vreemd en ziek 
brein begrijpen? Ik ben er echter wel zeker van dat Rups invloeden van 
buiten het bos naar binnen wilde brengen, of zelfs het bos wilde openen, 
zodat een absolute vermenging van bos en de buitenwereld zou kunnen 
plaatsvinden. Het gevolg hiervan zou in beide gevallen de rupsificatie van 
het bos zijn. Ik zal jullie uitleggen wat dat betekent.
Is jullie al eens opgevallen dat alles wat de rups doet er ontzettend 
eenvoudig uitziet? Het lijkt net plezier, vrije tijd, een hobby, hoe hij hier 
in het bos rondloopt, zijn taken niet nakomt en gezellig bij alle dieren 
op visite gaat en zijn ideeën verspreidt. Zeg eens eerlijk, Spin, word jij 
er niet af en toe chagrijnig van als jij uren over een nieuw concept voor 
een web zit te dubben en dat dan Rups langskomt, er even naar kijkt, 
een schijnbaar briljant idee heeft en in twee seconden al jouw denkwerk 
zinloos maakt? En Bever, wat vind jij ervan als Rups met zijn vuilnis-
recycle-dammen de eeuwenoude traditie van de bevers eruit laat zien 
als het werk van een leek? Hebben jullie al eens gehoord hoe de rups 
het verhaal vertelt over hoe de geniale Newton bewees dat appels die 
uit bomen vallen altijd op de grond landen en niet de lucht in zweven? 
Rups zegt dat er op een dag een appel op het hoofd van Newton viel en 
ineens was het idee (inclusief bewijs) geboren. Dit is niet meer en niet 
minder dan een mythe! Een leugen! Wishful thinking! Dit is de manier 
waarop Rups graag wil dat de dingen hier in het bos gebeuren. Maar wij 
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werken volgens methoden, wij meten, wij zijn nauwkeurig, wij werken 
hard en precies. De manier van de rups laat jullie denken dat alles maar zo 
makkelijk is en snel kan gaan. Maar dat is niet waar. 
Sterker nog, de rups doet dingen omdat hij er zin in heeft, omdat hij 
nieuwsgierig is, omdat het hem leuk lijkt. Sinds wanneer zijn dit valide 
redenen om je normale taken niet na te komen? Of om geholpen te 
worden? Een collega-uil van mij zei ooit over de dieren in een bos waar 
een rups de macht had: ‘(...) they were forced to feel strongly. And feeling 
strongly (and strongly, what was more, in solitude, in hopelessly individual 
isolation), how could they be stable?’”
Haas keek naar Spin, hier begreep hij niets van, waar was de uil mee bezig? 
Die begon echt op stoom te komen. 
“Oppervlakkige gevoelens mogen niet zwaarder wegen dan zuivere, 
pure rationaliteit. Wij zijn toch geen kinderboerderij waar je voor je 
eigen plezier naar toegaat? Wat wij hier doen is puur, rationeel, serieus. 
De serieusheid en daardoor de geloofwaardigheid van ons doen moet 
beschermd worden. Als we het niet redden om ons bos af te schermen 
voor bedreigingen van binnen en van buiten, bereikt Rups wat al jaren 
zijn doel is geweest: de totale rupsificatie van het bos. De gevolgen hiervan 
zijn duidelijk: onvoorspelbare negatieve consequenties, de vermenging 
van ons en normale dieren, de onomkeerbare verandering van ons 
cultuurgebied, het einde van gemeenschap en altruïsme, onzekerheid, 
chaos en anarchie. 

Dieren, wij leven in gevaarlijke tijden. Gevaarlijke tijden vergen moderne, 
intelligente en consequente oplossingen. Ik wil jullie een beeld geven 
van mijn persoonlijke idee van een oplossing. Ik persoonlijk droom van 
een toekomst zonder Rups. Laten we gezamenlijk dromen van moderne 
tijden, laten we gezamenlijk dromen van een Heerlijk Nieuw Bos. 
In dit Heerlijke Nieuwe Bos heeft stabiliteit de hoogste prioriteit. 
Individualisme, zelfrealisatie ten koste van de gemeenschap, egoïsme 
en overdreven emoties, constante en disruptieve vernieuwing – dit 
valt allemaal weg zodat complete stabiliteit bereikt kan worden. In het 
Heerlijke Nieuwe Bos zal het bedenken, goedkeuren en uitvoeren van 
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nieuwe ideeën en werkwijzen aan een duidelijke hiërarchie ondergeschikt 
worden. Top-down implementatie wordt het nieuwe motto. Hierdoor 
valt voor de dieren de lastige taak om zelf dingen te moeten bedenken 
weg. Zij mogen dan hun hele tijd aan hun dagelijkse taken besteden. 
In plaats van materiaal en tijd te verspillen aan zinloze, niet toepasbare 
exploratie en experimentatie, bereiken wij op deze manier efficiëntie en 
doelgerichtheid, wat uiteindelijk tot voortgang en verbetering zal leiden. 
In dit Heerlijke Nieuwe Bos heersen ideale omstandigheden voor de 
dieren, zij worden beschermd tegen de gevaren van de buitenwereld en 
genieten een hoge levensstandaard. Als wij dit stadium eenmaal bereikt 
hebben, zullen we allemaal graag en bereidwillig vergeten hoe het 
vroeger ooit in dit bos is geweest. Tevredenheid en voldoening zullen ons 
ongevoelig maken voor het verleden. En zo zullen we vrij zijn om onze 
glorieuze toekomst te omhelzen.”

De uil wachtte niet de reactie van de andere dieren af, maar draaide zich 
abrupt om, zijn linker vleugel als een cape om zich heen houdend en 
vloog de lucht in. Op een afstandje van de andere dieren zag hij de bever 
in zijn eentje staan. De uil vloog naar hem toe. “Hé, Bever, heb je wel naar 
mijn speech geluisterd? Je staat zo ver weg.” 
“Jaja, ik heb wel geluisterd, hoor,” mompelde de bever. “Ik had gewoon 
even niet zo veel zin in die andere dieren. Ik vind ze allemaal zo irritant 
de laatste tijd. Ik weet ook niet wat het is. Het zou zo rustig en mooi 
kunnen zijn, nu de rups eindelijk weg is. Maar nee ... moeten de anderen 
het met hun paranoia verpesten...” 
Daar dacht de uil even over na. Als hij zelf naar de afgelopen week 
terugkeek vond hij het eigenlijk wel prima. Nou ja … prima? “Je hebt 
gelijk Bever, het was geweldig zonder de rups! Eindelijk geen gezeur meer 
van dat lastige, kleine beestje waarvan het hoofd vol zit met nutteloze 
ideeën. En dan is het natuurlijk weer mijn taak om uit te leggen waarom 
er geen steun voor vlieglessen voor alle dieren komt of waarom ik niet 
zal toestaan dat er een tunnel onder de muur door wordt gegraven. En 
dan altijd die discussies! Met het paard bijvoorbeeld, dat is altijd lekker 
makkelijk. Ik zeg ‘Nee’, het paard zegt ‘Oké’, kijkt een beetje droevig en 
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gaat weer weg. Maar met de rups is het altijd bijna een gevecht. Al die 
vragen en argumenten. Weet je wat het is, Bever? De rups heeft geen 
respect voor autoriteit!” 
“Inderdaad,” bromde de bever, nog een beetje knorrig vanwege het feit 
dat zijn dam maar niet wou lukken eerder die dag, en dat terwijl hij al een 
paar dagen inderdaad geen last meer had gehad van die irritante rups. De 
haas hield zich ook goed rustig trouwens de laatste dagen. “Weet je, Uil,” 
zei de bever, “vroeger accepteerde iedereen het leven zoals het kwam en 
accepteerden de dieren de rangorde waarin ze bij hun geboorte waren 
geplaatst. De laagste in de voedselketen had gewoon minder in de melk te 
brokkelen. Het lijkt wel of elke generatie opnieuw de lessen van de vorige 
moet leren. Maar tussen ons gezegd en gezwegen, wat denk jij? Is Rups 
uit zichzelf vertrokken of zou iemand hem een handje geholpen hebben? 
Hoewel ik pertinent tegen elke vorm van geweld ben, moet ik zeggen dat 
het leven een stuk kalmer is geworden. Alleen die hond met z’n lastige 
vragen, had je nou echt hem die zoekopdracht moeten geven?” 
“Ik heb niet alleen de hond een zoekopdracht gegeven, hoor. Maar ja, wat 
moet je er allemaal van vinden? Maakt het uit? Wat doe je eraan – dat is de 
vraag.” En toen vloog de uil terug naar zijn kantoor. Het was bijna donker. 
Hij zag dat de dieren niet meer op de vergaderplaats waren. Ze zouden 
wel zijn gaan slapen. Hij wenste hen een goede nacht met inspirerende 
dromen. Ja, ze zouden vast dromen over het Heerlijke Nieuwe Bos.
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D e haas schrok op uit zijn gedachten. Die vergadering van 
de vorige avond en vooral de toespraak van Uil. Hij wist er 
niet goed raad mee. Het Heerlijke Nieuwe Bos, het klonk 
helemaal niet nieuw en ook niet heerlijk.

Wat was dat voor geluid? Wat kwam er vanuit de bosjes naar hem toe 
geslopen? “Hé Haas,” hoorde hij opeens achter zich en hij verstijfde. 
“Hé, doe niet zo angsthazig, ik ben het maar,” zei de hond. “Sorry, dat ik je 
liet schrikken. Wat zit jij hier trouwens te luieren, we zouden gisteren toch 
samen de rups zoeken?” 
“Ja, dat klopt, er kwam alleen iets tussen,” antwoordde de haas. “Ik moest 
een klein vogeltje terug in zijn nestje helpen en daarna heb ik nog even 
met de spin staan praten. En daarvoor ben ik bij de uil op bezoek geweest 
om wat dingen te vragen.” 
“Zo zo, een drukke dag dus, je vergeet zelfs nog de bijeenkomst met de 
toespraak van de uil,” zei de hond. “Maar, goed dat ik je zie, want ik ben 
het een en ander te weten gekomen. Er loopt een spoor van de rups door 
het bos naast het weiland. Dat heb ik een hele tijd geprobeerd te volgen, 
maar helaas liep dat spoor dood. De rups heb ik dus niet gevonden, maar 
ik heb wel een aantal ideeën die ik met je wil delen. Zo moet de bever 
helemaal niks van de rups hebben. Toen ik hem vroeg of hij de rups had 
gezien liet hij mij weten dat hij geen zin heeft in de onregelmatigheden 
die de rups met zich meebrengt. Volgens mij houdt hij gewoon veel te veel 
van routine en kan hij niet zo goed tegen veranderingen.” 
“Dat kan ik me wel voorstellen, ja,” reageerde de haas. “Hij is altijd zo’n 
brombeer. Ik kan nooit wat goed bij hem doen.” 
“Dat wilde ik niet zeggen,” zei de hond, “maar ik snap wat je bedoelt.  
De bever begint gewoon een beetje oud te worden.” 
“Maar dit is in ieder geval wat ik te weten ben gekomen in de afgelopen 
tijd. Wat heb jij allemaal ontdekt over de rups?” vroeg de hond aan de haas. 
“Nou, ik ben bij de rivier twee proefdammen van Rups tegengekomen. 
Hij was dus kort geleden nog in de buurt van de rivier, ik hoop maar dat 
hij er niet in is gevallen, maar daar leek het niet op. Ik zag hem in ieder 
geval nergens langs de oever liggen. Verder ben ik bij Uil geweest. Daar las 
ik in een aantekening dat hij een afspraak had bij de muur, waarschijnlijk 
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met een duif. En die afspraak was precies op het moment dat Rups en ik 
eigenlijk een afspraak zouden hebben met een duif, maar Uil had ons een 
klus gegeven zodat we geen tijd hadden om naar de muur te gaan.  
Uil probeerde toen waarschijnlijk onze plannen tegen te werken. En toen 
Spin mij vertelde dat hij Uil ook al verdacht vond, herinnerde ik mij 
opeens een uitspraak van Uil. Hij zei dat hij Rups en mij liever kwijt dan 
rijk was en nu is Rups weg, is dat niet toevallig?”
“Ja, dat lijkt wel heel toevallig,” antwoordde Hond, “misschien moet ik 
straks zelf eens met Spin gaan praten. Maar eerst heb ik nog een vraag 
voor jou, Haas. Wat mis jij nu de rups er niet meer is? ” 
“Mmm, je wilt dus weten wat ik eigenlijk mis nu de rups er niet meer 
is,” herhaalde de haas de vraag van de hond. “Natuurlijk mis ik een goede 
vriend, Rups en ik kennen elkaar al vanaf we nog heel jong waren, 
eigenlijk net als jij en ik. Ik mis iemand die gekke plannen verzint om ze 
vervolgens  met mij uit te voeren. Ik zou dat soort dingen allemaal niet 
kunnen verzinnen hoor.” 
“Ja, ik begrijp wel waarom je hem dan mist,” antwoordde de hond. “Maar 
je kunt het nu toch allemaal heel goed zelf? Je hebt dat vogeltje weer in 
zijn nest gekregen vertelde je net, dat is best knap vind ik.” 
“Nou ja,” gaf de haas toe, “het idee om Papegaai te vragen kwam van 
Spin. Mijn idee om hem met een draad omhoog te takelen was daarvoor 
mislukt omdat de draad van Spin knapte.” 
“Maar het was wel een goed idee, Haas!” zei de hond. “Het had best 
kunnen werken als je een betere draad had kunnen vinden of meer tijd 
had gehad om Spin een goede draad te laten spinnen.”
“Ja, dat kan wel kloppen,” zei de haas en hij voelde zich meteen vrolijker.
“Heb je dat idee zelf bedacht?” vroeg de hond.
“Ja, helemaal. Daar heb ik zo’n stappenplan voor gebruikt om ideeën te 
bedenken.” 
 “Dat is mooi!” reageerde de hond en hij ging al weer in op een ander 
onderwerp. “Oja, verder ben ik ook nog langs Papegaai geweest. Met haar 
heb ik echt een nuttig gesprek gehad over de rups. Dat de rups weg is 
vind ze niet leuk, maar ze ergert zich vooral aan de aandacht die de rups 
krijgt.” 
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“Hoe bedoelde ze dat?” vroeg Haas. 
“Ze is van mening dat wij te veel aandacht aan Rups schenken.  
Dat iedereen met het zoeken naar Rups bezig is. Daarbij mist ze de 
gesprekken over de andere dieren. Eigenlijk vindt ze dat wij te veel tegen 
Rups opkijken en dat we zonder zelf na te denken altijd de ideeën van de 
rups als goed beschouwen.” 
Dat begreep de haas niet helemaal. “Maar dat is toch ook zo? De ideeën 
van Rups zijn goed. Heel vaak heb ik er wat aan en ik zou zelf in ieder 
geval zulke goede oplossingen niet kunnen bedenken.” 
“Dat betwijfel ik dus,” reageerde de hond. “De papegaai heeft mij erop 
gewezen dat wij eigenlijk altijd alles blind van Rups aannamen. Rups had 
een dusdanig aanzien in het bos, dat ik zelf in ieder geval nooit twijfelde 
aan wat hij adviseerde. En ik denk dat ik daardoor zelf bijna nooit echt 
heb hoeven nadenken over een probleem.” 
“Daar heb ik nou geen last van,” gaf de haas aan. “Samen met eekhoorn 
heb ik al voor een enorme berg met problemen gestaan. We hebben vaak 
genoeg zelf nagedacht. Sommige problemen konden we zelf oplossen, 
maar voor de echte grote problemen is Rups vaak met een oplossing 
gekomen.” 
“Maar denk je dan dat jullie zelf die problemen zouden kunnen oplossen 
nu Rups weg is?” vroeg de hond. 
“Dat ligt eraan,” antwoordde de haas. “Waarschijnlijk zullen we sommige 
problemen wel kunnen oplossen. Maar bij andere problemen kunnen we 
er soms dagen mee bezig zijn en geen vooruitgang boeken. We hebben het 
gisteren weer geprobeerd. Dit lukte in het begin vrij aardig, maar op een 
gegeven moment liepen we vast en toen hebben we besloten om even te 
stoppen.” 
Dus, ook de haas had problemen met het verdwijnen van de rups, merkte 
de hond op. “Misschien vond Rups het tijd worden dat je op je eigen 
pootjes zou staan,” zei de hond. “Dat hij weg is gegaan zodat jij zelf de 
goede ideeën moet en kan gaan verzinnen. Dan hoef je hem niet zo erg te 
missen en misschien komt hij dan vanzelf wel weer terug. Mmm, weer een 
optie waar ik rekening mee moet houden in mijn onderzoek.” 
“Dat zou best kunnen zijn,“ antwoordde Haas, “daar moet ik nog eens 
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goed over nadenken.” 
“Doe dat Haas,”zei de hond, “dan ga ik nu richting Spin om hem eens 
uitvoerig te ondervragen naar zijn ideeën over Uil! Tot later, Haasje!” 
“Tot later, Hond, succes met je onderzoek, ik zal mijn ogen ook 
openhouden en kijken of ik nog aanwijzingen kan vinden!” riep de haas 
de hond na terwijl hij weer tegen de boom ging zitten. Poeh, nu had hij 
nog meer om over na te denken.
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D e hond had inmiddels het spoor van de spin gevonden. 
Al snuffelend rook hij dat de spin niet meer ver weg kon 
te zijn. Daar tussen enkele bomen verderop zag hij hem 
inderdaad aan een draad hangen. Hij was bezig met het 

verbeteren van zijn draad-span-kunsten.
“Hé Spin, kom eens even naar beneden,” riep de hond. “Wat is er nu 
tussen jou en Uil aan de hand? Ik heb van die geruchten gehoord …”
“Geruchten?”
“Ja, iets met ruzie. Ik kwam Eekhoorn tegen, en die zei dat je aardig tekeer 
ging op het kantoor van Uil. Wat is er gebeurd?”
“Ehm. Ja. Goed,” stamelde de spin, die even niet wist wat voor houding hij 
zichzelf moest geven. Hij aarzelde even en vertelde de hond toen over zijn 
verdenking van de uil. 
De hond keek de spin verbaasd aan. “Dat is een flinke beschuldiging, zeg!  
Dat van die poot kan ik me misschien nog voorstellen, maar de 
verdwijning van Rups? Hoe kom je daarbij?”
“Heel simpel. Ik geloof niet dat Rups ineens verdwenen kan zijn – 
weglopen ging hem hier niet lukken – en Uil had een motief. Rups was 
dé bron van onrust, en zonder Rups zouden een hoop andere dieren het 
ook wel wat rustiger aandoen. Ik zie de haas bijvoorbeeld nog niet zomaar 
een nieuw experiment zoals met Eekhoorn verzinnen. Hij vindt het wel 
heel erg leuk om te doen, maar volgens mij was Rups eigenlijk altijd de 
bron van inspiratie. En zo was het volgens mij met veel andere dieren 
precies hetzelfde!”
“Je hebt mij inderdaad laten weten dat de creativiteit van de rups jou ook 
enorm heeft geholpen,” vertelde de hond. “Je zei dat sinds je zeven poten 
had vaak door de rups geholpen werd, wanneer je een bijzonder web 
wilde maken.” De hond dacht even na en stelde vervolgens nog een vraag. 
“In hoeverre denk jij dat je zonder de rups niet meer in staat bent om 
ingewikkelde webben te bouwen?”  
De spin antwoordde de hond dat hij al een aantal keren had geprobeerd 
om zelf zo’n web te bouwen. Dit liep nog niet altijd even vlekkeloos, maar 
hij merkte wel duidelijk vooruitgang. Het was hem namelijk al gelukt om 
aan een draad van de ene boom naar de andere boom te slingeren en om 
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de draad daar te bevestigen.  
“Dus je geeft eigenlijk aan dat je verwacht dat je na enig oefenen in staat 
zult zijn om deze webben toch zelf te gaan maken?” vroeg de hond.
De spin antwoordde bevestigend. “Met veel oefenen zal het vast beter 
gaan. Misschien gaat het op een gegeven moment wel net zo goed als 
vroeger.” 
“Ik denk dat de afgelopen tijd, door de verdwijning van de rups, iedereen 
zich anders heeft opgesteld,” concludeerde de hond. “Doordat we onze 
hulplijn kwijt zijn geraakt, proberen we zelf toch net weer even verder te 
gaan in het oplossen van de problemen die ons pad kruisen. De meeste 
van de dieren zijn denk ik wel in staat om zelf creatief te denken om een 
oplossing voor een probleem te kunnen vinden. Je moet er alleen wel voor 
gestimuleerd worden.”
“Ik weet het niet. Het is net wat je zegt, je moet ervoor gemotiveerd 
worden. Het moet vanuit jezelf komen. Ik vraag me af of sommige dieren 
dat überhaupt wel willen. De bever bijvoorbeeld, die heeft volgens mij nog 
nooit veel lef getoond bij zijn ontwerpen. Degelijk, dat zijn zijn dammen, 
maar iets nieuws hoef je volgens mij niet van hem te verwachten.”
“Heeft Bever dat eigenlijk wel nodig? De dammen die hij bouwt zijn in 
de meeste situaties sterk genoeg, en de kunst van het dammen bouwen is 
eeuwen oud. De methodes en constructies die hij gebruikt hebben zich al 
lang in de praktijk bewezen.” 
De spin knikte voorzichtig. Hij moest bekennen dat daar ook wel wat 
in zat. Hij kon zichzelf in principe ook prima redden zonder nieuwe 
innovatieve webben, maar in tegenstelling tot de bever wilde hij wel graag 
nieuwe dingen uitproberen. Soms lukte dit, maar vaak mislukte er ook een 
hoop. Iedereen zou volgens hem de kans moeten hebben om dit te doen, 
maar zelfs als iedereen die kans had, dan zou vast niet iedereen deze kans 
grijpen. Dat vond de spin jammer, maar hij besefte dat ook hij geen recht 
had om een ander zijn wil op te leggen.
“Misschien had de uil het ook al bedacht,” begon de hond. “Dat iedereen 
wel hulp ontving van de rups, maar dat dit niet betekende dat alle beesten 
de rups nodig hadden. De dieren die zijn hulp vaak gebruikten om hun 
dagelijkse dingen te kunnen doen zouden er met een beetje moeite 
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zelf ook wel uit komen, blijkt nu. Hier zou de uil niets mee opschieten 
volgens het motief dat je noemde. Nu de rups weg is, betekent het niet 
direct dat de onrust weg is. De meeste dieren, zoals jijzelf, blijven gewoon 
nieuwe dingen proberen. De uil is wel zo slim om dit van te voren te 
bedenken, dus waarom zou hij hem dan laten verdwijnen?”
De spin wist het niet zo goed meer. Zijn verdenkingen waren gebaseerd 
op het motief van de uil. Maar met de redenering van de hond stond dit 
argument op losse schroeven. “Ik weet het niet meer, Hond. Ik ga er nog 
maar eens goed over nadenken.” 
“Goed. Dan ga ik er weer vandoor,” zei de hond. “Succes met de webben!”
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V an al dat praten kreeg je honger! En van dat vliegen ook!  
De papegaai had al een hele tijd niets gegeten. Dit keer 
wilde ze niet naar de kastanjeboom om Spin gedag te 
zeggen of naar de rivier om Bever te zien. “Laat mij maar 

even met rust,” dacht ze. Alle gesprekken over de rups en de vergadering 
van de vorige avond hadden haar somber gestemd en ze wilde het er niet 
meer over hebben. Er bestonden toch wel meer dingen in het leven dan 
een rups? Daarom besloot de papegaai naar de uiterste hoek van het bos 
te gaan in het noordoosten, waar bijna nooit iemand kwam. Hier zou ze 
wel rust hebben. Ook was er altijd wel wat te eten. En dus vloog Papegaai 
naar het rustige plekje. Ver beneden zich zag ze Bever bij de rivier zitten. 
Even verderop zag ze Uil in de kantoorboom heen en weer ijsberen, maar 
ze daalde niet af en ging geen gedag zeggen. Na gisteren had ze wel even 
genoeg van zijn georeer.
Na wat zoeken op de plaats van bestemming had Papegaai haar bek vol 
met zaadjes en besjes. Ze zocht een mooie plek uit in een hoge boom 
waar ze zeker niet gestoord zou worden. Hier zat ze rustig in zichzelf 
gekeerd haar zaadjes en besjes te eten. Langzaam kwam ze een beetje tot 
rust, maar haar hoofd was nog vol gedachten. Onwillekeurig moest ze 
toch terugdenken aan alles wat haar verteld was. 
Een aantal dieren leek zich ongelukkig te voelen sinds de rups weg was. 
Maar waarom eigenlijk? De dieren hadden hem toch eigenlijk niet nodig 
om hen te helpen of te sturen? Ze moesten zelf een weg vinden om te 
doen wat ze wilden doen. Ze bleven altijd maar steunen op die rups in 
plaats van zelf wat uit te proberen. Neem nu Spin. Hij kon nu toch ook 
andere webben gaan maken en juist het ontbreken van een poot dusdanig 
gebruiken dat hij andere webben kon bouwen in geheel nieuwe vormen? 
Rups zorgde volgens hen voor vrijheid, maar tegelijkertijd leek het 
beklemmend te werken, omdat ze niet meer zonder hem aan iets nieuws 
wilden beginnen. De rups was tot norm geworden. Dat wat Rups deed 
was goed, nieuw en nuttig. Alles wat volgens hen niet door Rups bedacht 
was, voldeed niet meer. Het was niet meer goed genoeg. De rups was 
opeens een voorwaarde voor een goed idee. 
Nu was het niet zo dat Papegaai het eens was met Bever en Uil die 
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vonden dat de rups onrust stookte en de structuur omver gooide. Ook zij 
verhieven Rups tot norm, maakten hem en alles wat op hem leek tot iets 
ongeschikts. Papegaai raakte onrustig. “Al die generalisaties! Kunnen we 
niet naar elk idee, elke gedraging, afzonderlijk kijken? Dan kunnen we in 
elk specifiek geval beoordelen of het nuttig is om zus en zo te handelen. 
We moeten niet meer zeggen: ‘Ja dit is goed, want Rups heeft het bedacht’ 
of juist ‘Nee, dit moeten we beslist niet doen, want Rups zou dit zo 
doen.’ Het schiet toch helemaal zijn doel voorbij?! Rups moet geen norm 
worden waaraan alle andere dieren gemeten worden!” 
Door haar eigen gedachten opgejaagd vloog Papegaai even heen en weer 
om vervolgens weer opgefokt op haar tak te gaan zitten. “Die mythische 
Rups, die als Archimedes met zijn Eureka alles oploste, die bestaat niet!” 
Papegaai schoof zenuwachtig van de ene naar de andere kant van de tak 
heen en weer. “Ik zeg het je. Die rups waar ze het over hebben bestaat 
niet. Het heeft helemaal niets te maken met de rups als bestaand dier. 
Ze hebben deze rups zelf bedacht en hem van alles toegedicht in hun 
eigen hoofden. Alle afzonderlijke eigenschappen die ze hem toedichten 
bestaan misschien wel, maar die rups zelf? Nee. Die rups waar zij naar op 
zoek zijn, is niets anders dan een gedachtespinsel. Het dier rups dat nu 
verdwenen is, heeft daar niet mee te maken!” Opgewonden en onthutst 
over haar eigen conclusies hopte Papegaai van tak naar tak.  
“Al dat gedoe over die rups toch! Nu ben ik er ook al zoveel mee bezig 
in gedachten!” zei de papegaai tegen zichzelf. Een beetje ontspanning 
kon ze nu wel gebruiken. “Kijk!” Daar in de verte vloog Hyacintara, haar 
kunstvliegmaatje. En weg was Papegaai.

Bezweet en moe daalde Papegaai op een tak neer. “Zo zo. Dat was me 
het vliegen wel zeg,” zei ze tegen zichzelf. Met een voldaan gevoel begon 
ze haar veren schoon te maken. Door het vliegen was ze bijna vergeten 
dat ze zich zo druk had gemaakt over Rups en over wat de andere dieren 
daarover zeiden. Bijna. 
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H et paard draafde in de richting van de rivier. Ze kende 
het weiland goed, maar nu was ze bijna uitgegleden: “Ah, 
niet alweer. Mijn weiland staat nog steeds onder water.” 
Voorzichtig stapte ze verder. “Vandaag vraag ik aan  

 Bever wanneer hij die dam gaat repareren. Ik doe het 
gewoon. Wat kan er ook gebeuren? Hij zou alleen kunnen zeggen dat hij 
het niet doet. Ah, hij zal het wel gewoon doen. Maak je niet weer van te 
voren zo druk.” Ondertussen voelde ze zich toch steeds zenuwachtiger 
worden. Bij de rivier aangekomen, nam ze een paar slokken water en 
keek in het rond naar de bever. Ze kon hem nog niet zien en liep verder 
stroomopwaarts.
“Hé Paard,” riep de bever vanaf zijn rotsblok. 
“Hallo Bever. Ik, ik wilde …”
“Ja?” onderbrak de bever.
“Een vraag stellen kan niet zo moeilijk zijn. Kom op, zeg het gewoon!” 
dacht het paard en stamelde: “Ik .... eh ... Ik wilde je vragen of je ... of je 
misschien de dam zou willen repareren. Mijn, mijn weiland staat ...”
“Wat denk je dat ik vandaag gedaan heb?” vroeg de bever scherp. 
“Nou, mijn weiland staat nog steeds onder water,” zei het paard verlegen. 
“Vandaar dat … ”
“Ik heb een dam voor je gebouwd en de nattigheid in je wei zou nu 
binnenkort verleden tijd moeten zijn,” antwoordde de bever vriendelijker.
“O, dank je. Dan kan het niet meer zo lang duren voordat het weer wat 
droger is.” Het paard keek de bever dankbaar maar onzeker aan.
“Ik weet alleen niet zeker of de dam de najaarsstromen gaat overleven dit 
jaar, je wei ligt erg ongelukkig daar in de bocht,” zei de bever en gleed in 
het water.
Het paard nam nog een paar slokken water, bedankte de bever nog eens 
en wilde al weer teruggaan naar haar weiland omdat ze niet wist wat ze 
nog moest zeggen, maar de bever stelde nog een vraag:
 “We zien elkaar niet vaak, maar hoe gaat het met je de laatste tijd?”
“Nou ja, wel weer beter, maar sinds Rupsje weg is is het zo … ”
“Ja, het is nu veel rustiger in het bos!” onderbrak de bever haar. 
“Rustiger?” Paard keek de bever verward aan.
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“Ja, volgens mij is het nu weer mogelijk om wat meer gestructureerd te 
werk te gaan. Nu kunnen we een Heerlijk Nieuw Bos opbouwen, zoals 
Uil gisteravond zei. Dat lijkt me wel een goed plan,” zei de bever en dook 
even weg. 
Het paard wist niet zo goed wat zij hierop moest zeggen. “Een Heerlijk 
Nieuw Bos opbouwen ... met Rups heb ik een heerlijke tijd gehad,” 
protesteerde ze zachtjes. Een stukje verderop dook de bever weer op 
en keek om zich heen. “Hé Paard, wat vind jij van Uil’s idee van het 
Heerlijke Nieuwe Bos?”
Het paard draafde achter hem aan en stotterde: “Nou, ik heb het hier wel 
naar mijn zin gehad toen Rups er nog was.”
“Nou ja, je hebt gehoord wat Uil heeft gezegd. Rups heeft ons bos 
waarschijnlijk vrijwillig verlaten. En de rupsificatie ...”
Het paard had zich bijna verstapt toen de bever dit had gezegd. Ze was 
nog enkele seconden sprakeloos, maar kon toen de moed opbrengen om 
te reageren: “Dat denk ik niet. Dat had Rups nooit gedaan! Rups was 
nooit vrijwillig weggegaan!”
De bever draaide zich op zijn rug en zwom verder. “Waarom is Rups dan 
weg?” vroeg hij.
“Nou, dat weet ik niet. Maar Rups was nooit weggegaan zonder iets van 
te voren te zeggen,” zei het paard gespannen. 
“Maakt ook niet uit,” zei de bever, “als het er hier maar weer wat 
gestructureerder aan toe gaat. Ik wil gewoon mijn dammen kunnen 
bouwen en niet door vreemde ideeën steeds weer afgeleid worden.”
“Ik voelde mij vrij toen Rups er was,” merkte het paard op.
“Ah. Wat weet jij? Je bent nog jong. Je hebt alle mogelijkheden. Als 
je oud bent en je lichaam gewoon niet meer toelaat wat vroeger wel 
gemakkelijk kon, dan kan je een keer over vrijheid gaan nadenken. Een 
goede organisatie en structuur in het bos zijn veel belangrijker. Dat zul je 
ook nog wel zien, Paard,” zei de bever en dook weer weg. Het paard bleef 
even staan om haar gedachten wat op orde te brengen. “Bever vindt het 
Heerlijke Nieuwe Bos blijkbaar wel een goed idee. Ik niet. Hoe kun je 
je vrij ontwikkelen als alles zo gestructureerd is dat je niet eens meer na 
hoeft te denken.” Ze keerde om, om weer naar haar weiland terug te gaan. 
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B ever keek het paard na, en schudde zijn kop. De rups nodig 
hebben, hij wist al wel dat de rups veel had losgemaakt in 
andere dieren, maar dit sloeg toch wel alles. Hoe kon één 
wezen zich nou zo afhankelijk maken van een ander wezen?  

 Bever vond het maar een ongezonde situatie. De rups was 
weg, de uil had een plan gepresenteerd voor een nieuwe Bosorde en de 
dieren zouden voorlopig nog niet doorhebben dat hij, Bever, ouder begon 
te worden. De toekomst zag er beslist zonniger uit dan hij gisterochtend 
had kunnen bevroeden. 
“Het is de bever niet te verwijten dat hij de verstrekkende consequenties 
die de verschijning en verdwijning van de rups hebben niet kan overzien. 
Hij heeft er de benodigde denkkaders niet voor.” Opeens schoten deze 
woorden door zijn hoofd. Hij had ze ergens gehoord. Was het gezegd door 
de spin of door de zalm? Hij wist het niet meer. Maar wat hij nog wel 
wist was dat er nog meer gezegd werd, dat het niet in zijn aard zat om te 
beseffen dat alle dieren samen met elkaar in balans waren en van elkaar 
afhankelijk waren. Hij probeerde deze woorden van zich af te schudden 
net zoals hij dat met waterdruppels deed. Voor hem persoonlijk betekende 
het vertrek van de rups opluchting en vrijheid. De onrust bij de andere 
dieren baarde hem zorgen, maar niet het verlies zelf. Bever had zich 
bedreigd gevoeld door de rups en kon niet begrijpen hoe andere dieren 
in dat wezen een genie konden zien. Als ze zo praatten dan voelde dat als 
een belediging. Het was onrechtvaardig. Neem nu dat paard. Helemaal 
beïnvloed. Hij deed er niet aan mee. Daarvoor was hij te koppig.  
Hij was Bever en op zijn terrein moest niemand zich wagen, tenzij het een 
bever was. Zij hadden er de genen voor en niemand anders. Bever aasde 
op een kans om te bewijzen dat hij ook zonder hulp van derden prima 
in staat, was om zijn steentje bij te dragen aan de samenleving in het bos. 
Hij hoefde niet vindingrijk te zijn of overmatig creatief, hij deed dingen 
volgens regels en procedures, en zo was het goed. Het had altijd gewerkt 
en zolang water de natuurwetten volgde zou het blijven werken. 
Bever vroeg zich af of de dieren ook zouden stoppen met slapen, ademen 
en eten als ze er wat op konden verzinnen om er zonder te kunnen.  
Hij dacht aan de zeshoekige dam die hij nog moest voltooien. Een vreemd 
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ding, een onnatuurlijk ding, eigenlijk had hij er geen zin in. Toen schoot 
hem een nieuwe gedachte te binnen “Misschien moet ik om mijn gelijk 
te bewijzen toch zo’n zeshoekig ding bouwen, dan zullen we van het 
voorjaar wel eens zien welke dam beter werkt.” 
Opgetogen over zijn eigen spitsvondigheid begon hij met het bepalen 
van de posities van de hoeken en het selecteren van de juiste bomen 
tot zijn oog viel op een oorspronkelijk perfecte boom, maar nu verpest 
door een in spiraalvorm geknaagde top. “Ik moet vanavond maar eens 
een hartig woordje met junior spreken,” besloot Bever. Hij zou hem 
morgen meenemen naar deze plek om te leren hoe een echte bever een 
dam bouwt. En zo gleed de tijd ongemerkt voorbij, en de uren waarin 
Bever aan het knagen was, waren fijne uren. Hij werd niet geplaagd door 
vervelende gedachten over macht, ouderdom en potentiële criminelen.  
Hij voelde zich Heerlijk. Een Nieuw Bos hoefde voor hem er niet te 
komen. 
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I n het hoofd van de haas was het een warboel. Hij wist zeker 
dat hij de rups miste als één van zijn beste vrienden, maar miste 
hij de rups ook echt als leraar en genie achter hun plannen? 
Waren Rups en hij nou creatief of niet? Moest hij überhaupt wel 

creatief willen zijn? En wat was de rol van de uil in dit alles? Hij besloot 
dat hij er maar eens rustig voor moest gaan zitten en de vragen één voor 
één moest proberen te beantwoorden. 
Miste hij de rups echt als leraar? De rups had hem ten slotte al zijn hele 
leven lang geholpen met dingen die hij lastig vond. Hij vond het fijn dat 
er altijd iemand voor hem klaar stond als hij iets moest doen wat hem 
niet direct lukte. Maar wanneer hij er goed over nadacht was dat alles de 
laatste tijd al een beetje minder geworden. Eigenlijk al sinds hij bij de 
eekhoorn in de boom was gaan wonen. Hij woonde daardoor verder weg 
van het huisje van Rups en zag hem dus niet meer de hele dag. Gelukkig 
probeerden ze wel nog steeds allemaal leuke dingen uit! Maar hij moest 
wel steeds vaker zijn eigen nootjes doppen. Hij had de rups wat dat betreft 
dus minder nodig dan vroeger, dus als leraar miste hij hem niet echt meer.
Miste hij Rups dan vanwege zijn geniale plannen en knappe oplossingen? 
Ja, dat misschien wel. De rups was vaak degene die met de plannen kwam, 
waarna de haas hem hielp om ze uit te voeren. Oké, hij miste de rups 
wel een beetje als plannenmaker. Maar als oplossingenverzinner dan? De 
haas merkte wel vaker dat knappe oplossingen verzinnen hem zelf ook 
steeds beter afging. Hij was stiekem zelfs een beetje trots op zijn idee 
met het bakje, jammer dat het mislukt was. Misschien had hij de manier 
van problemen oplossen wel afgekeken van de rups, maar hij bedacht de 
oplossingen toch echt zelf de laatste tijd. Hij had de rups nu goed aan 
kunnen vullen als knappe kop, samen hadden ze waarschijnlijk overal een 
oplossing voor kunnen verzinnen. Maar alleen zou het hem ook lukken, 
besloot hij. Hij dacht terug aan de woorden van de hond, dat de rups 
misschien vertrokken was omdat hij, Haas, zichzelf nu prima kon redden 
en daarnaast ook de andere dieren kon helpen met hun problemen. Die 
mogelijkheid klonk eigenlijk steeds aannemelijker. Hij besloot dat hij de 
rups eigenlijk vooral miste als vriend en onderzoeksmaatje en hij hoopte 
dat de rups snel weer langs zou komen.
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Maar was de rups nou creatief geweest toen hij nog niet weg was? Was 
hijzelf nu creatief? Dat was de volgende vraag om over na te denken. De 
haas herinnerde zich nog wat de oude schildpadden tijdens hun vlucht 
over het bos hadden gezegd. Creativiteit hield onder andere in dat je veel 
oplossingen voor een probleem kon verzinnen. Dat konden Rups en hij 
op zich wel, twee oplossingen voor een gevallen vogeltje waren al een 
goed begin, vond de haas. Hadden de schildpadden ook niet iets gezegd 
over een vijf stappen proces? De haas wist niet precies wat dit was, maar 
bij het vogeltje had hij ook verschillende dingen gedaan. Hij begon te 
tellen. Eerst had hij het probleem gezien, toen had hij gekeken wat de 
moeilijkheden ervan waren, daarna had hij alle onderdelen van zijn plan 
uitgedacht, vervolgens had hij die onderdelen voorbereid en uiteindelijk 
had hij zijn plan uitgevoerd. Hij had het probleem inderdaad in vijf 
stappen opgelost, concludeerde hij. Als creativiteit inderdaad in vijf stappen 
verloopt, dan mocht hij zichzelf dus creatief noemen, en als hij al creatief 
was, dan was Rups het zeker ook. Zo, weer een vraag minder. Nu weet ik 
waarom Rups en ik altijd al wat anders waren dan de rest van de dieren, 
wij waren gewoon creatiever dan zij!
Maar moest hij wel creatief willen zijn? Volgens Uil was creativiteit 
gevaarlijk en was het alleen goed als het met wijsheid gemengd werd. 
Het moest het welzijn van de groep verhogen en niet alleen die van 
het individu. Creativiteit moest worden begeleid en kon het beste zelfs 
geïnstitutionaliseerd worden, had Uil gezegd. Nu wist Haas niet precies 
wat geïnstitutionaliseerd betekende, maar hij had wel eens gehoord van 
een instituut. Daar golden allemaal heel strikte regels. Misschien betekende 
geïnstitutionaliseerde creativiteit dan dat de creativiteit zich aan allerlei 
regels moest houden. Dat leek de haas eigenlijk niets. Want als hij wat deed 
dan wilde hij dat niet volgens allerlei regeltjes van de uil doen. Dan was 
het toch niet creatief meer, dan was het gewoon de regels volgen!
Maar dat creativiteit gevaarlijk kan zijn, daarin had de uil misschien wel 
gelijk gehad. Stel dat Rups’ nieuwe dammen bijvoorbeeld niet sterk 
genoeg waren, dan zou het hele bos onderlopen, dat zou verschrikkelijk 
zijn! Haas besloot dat creativiteit goed was, een mooie nieuwe dam zou 
ten slotte veel bomen sparen, maar dat er wel goed gekeken moest worden 
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naar de gevaren. Hij zou voortaan goed opletten en ook proberen om met 
zijn creativiteit meer goede dingen voor het bos te doen. Want als hij, en 
daarmee zijn creativiteit, uit het bos zou verdwijnen, dan zouden er veel 
problemen helemaal niet, of slechts halfbakken, opgelost worden. 
De laatste vraag vond Haas de lastigste. Wat was de rol van Uil in dit hele 
verhaal? Hij had hen tenslotte verhinderd om aan de duif al hun vragen 
over de wereld buiten de muur te stellen. Hij had gezegd dat hij hen liever 
kwijt dan rijk was en hij had misschien iets te doen met het ongeluk van 
de spin. Spin zei toch dat Uil grote plannen had om de orde en structuur 
te handhaven, en gisteren had hij hem zelf horen praten over het Heerlijke 
Nieuwe Bos. Hoever wilde hij daarvoor gaan? Zou hij daarvoor Rups 
hebben laten verdwijnen, het was niet ondenkbaar dat hij Spin verwond 
had om hem zijn mond te laten houden. Haas schrok meer dan hij 
verwacht had. Dan liep hijzelf mogelijk ook gevaar! 
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D e spin was geïntrigeerd geraakt door de toespraak van de 
uil. Hij vertrouwde het niet, ook al had de hond geprobeerd 
hem op andere gedachten te brengen. Hij moest het zeker 
weten. Er was maar een manier om achter de waarheid te 

komen. Met kordate stappen snelde de spin naar de boom van de uil. Hij 
keek om zich heen of hij de eekhoorn nog zag. Die zag hij inderdaad, en 
dat leek hem een goed teken.
De spin had nooit gedacht dat hij in staat zou zijn om in te breken. Wat 
hem nog meer verbaasde was dat het niet eens slecht voelde. Hij voelde 
zelfs een soort spanning die hij nog nooit eerder ervaren had. Nou, 
misschien leek het een beetje op de ervaring die hij soms had bij het 
maken van een web. Dat moment, waarop hij opeens een idee kreeg en 
in zijn hoofd al helemaal voor zich zag hoe hij het uit zou werken. Net 
als toen voelde hij nu een soort van aangename spanning, waarbij hij geen 
idee had wat hij precies zou gaan doen maar het gevoel had dat wat hij 
ging doen hem naar de oplossing zou leiden.
Het eerste wat de spin nodig had gehad om in te breken was iets om de 
uil af te leiden. De spin dacht direct aan het experiment van de haas, waar 
de eekhoorn zich ook makkelijk in had laten praten. Ook deze keer was 
het een fluitje van een cent.
“Maar, wat moet ik dan tegen Uil zeggen?” zei de eekhoorn.
“Maakt me niet uit. Als je hem maar mee krijgt en zorgt dat hij minstens 
een half uur weg blijft. Denk je dat je dat kan?
“Uhm, nou dat weet ik nog niet zo …”
“Oké, je krijgt een paar bijzonder lekkere nootjes van me als je me helpt,” 
bood de spin aan. “Ik heb geloof ik nog wat hazelnoten liggen.”
“Goed. Ik denk dat het wel lukt,” zei de eekhoorn terwijl hij eigenlijk 
vooral aan de hazelnoten dacht.
Van een afstandje bekeek de spin bekeek vanuit de bosjes hoe de uil 
uit zijn kantoor kwam, zich een keer goed uitstrekte en toen weer naar 
binnen ging. Hij keek de eekhoorn aan en knikte, waarop deze uit de 
bosjes sprong en in de richting van de boom van de uil stoof. “Uil, Uil, 
kom naar buiten!” schreeuwde de eekhoorn.
De uil deed de deur open en keek verward naar beneden. “Waar is al dat 
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lawaai goed voor?”
“Er is iets ergs gebeurd – kom, je moet het zien!” riep de eekhoorn.

En daar stond de spin, midden in het kantoor van de uil. Hij keek om zich 
heen. Het was er nog even rommelig als de vorige keer. Op het bureau 
lagen allerlei papieren – brieven, aantekeningen, een vergulde pen – maar 
de aandacht van de spin werd getrokken door een verfrommeld papiertje 
dat op de grond lag. De spin pakte het stukje papier en vouwde het uit 
zodat hij kon lezen wat er op stond.

Voorwaarden voor het Heerlijke Nieuwe Bos bepalen: welke gevaren voor stabiliteit 
moeten uitgebannen worden?

Het Heerlijke Nieuwe Bos. Daar had de uil het ook in zijn speech over 
gehad. Stabiliteit boven alles was zijn boodschap. Het leek de spin wel 
duidelijk wat de uil met “gevaren voor stabiliteit” bedoelde. Het was niets 
anders dan een leuk verhaal om de dieren ervan te overtuigen dat de 
rups slecht was. De spin keek verder rond in de kamer van de uil. In het 
kastje naast zijn bureau zag hij een grote stapel met brieven liggen, die 
samengebonden waren met twee grote elastieken. Bovenop lag een briefje, 
waarop in grote letters De duistere zijde van creativiteit stond. Naast de 
brieven lag een klein donkerbruin boekje. De spin kon niet direct zien wat 
het was. Toen hij het van dichterbij bekeek zag hij dat het een dagboek 
was. Nieuwsgierig sloeg de spin het open op een willekeurige pagina en 
begon te lezen.

“Vandaag was weer een moeilijke dag... Op mijn dagelijkse controlevlucht door het 
bos zag ik de haas een eekhoorn uit stokjes en haar bouwen. Wie weet waarvoor 
dit experiment weer goed is. Mimicry voor beginners of zo. Maar de haas leek pret 
te hebben, dus besloot ik er deze keer niets van te zeggen. Ik vind het sowieso 
lastig om altijd de spelbreker te zijn. Soms vind ik het zelfs heel jammer dat ik 
niet zelf kan mee doen. Een eekhoorn laten vliegen! Ik kan het tegenwoordig geen 
goed idee vinden... Maar vroeger, toen ik nog een jong uiltje was ... Ik weet nog 
precies hoe het voelde toen het voor het eerst lukte Dikstaartsmalvoetbuidelmuis te 
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laten snorkelen. Vroeger was het allemaal anders. Vroeger was het nog geoorloofd te 
doen wat je leuk vond, te experimenteren, de fundamentele dingen te onderzoeken. 
Natuurlijk is het niet goed, dat het vandaag niet meer kan. Alles heeft voor- en 
nadelen. En natuurlijk twijfel ik wel eens of tegenwoordig echt de voordelen groter 
zijn. Maar soms moet je gewoon bepaalde dingen opgeven - opofferen - om er betere 
voor terug te krijgen. Controle en beperkingen zijn nodig om stabiliteit te bereiken, 
en stabiliteit is nu eenmaal het belangrijkste. 
De rups heeft geniale ideeën en een geniale werkwijze. Maar hij is gevaarlijk 
omdat zijn ideeën gevaarlijk zijn; zij brengen veranderingen en zijn daardoor een 
gevaar voor de stabiliteit van het bos. Als de rups toch maar wou samenwerken. 
Als hij zich toch maar een beetje had willen aanpassen... De rups vergeet dat met 
intelligentie ook morele verantwoording komt. Hoe groter het talent, hoe groter het 
vermogen om andere dieren van het rechte pad af te leiden...

De spin glimlachte. De uil had dus toch wel een motief om de rups te 
laten verdwijnen. De rups was gevaarlijk omdat hij het beste van alle 
dieren in staat was om andere dieren “van het rechte pad af te leiden,” 
zoals de uil het verwoordde. Wat de hond zei klopte wel. Dieren konden 
wel nieuwe dingen doen en rare experimenten uitvoeren zonder hulp van 
de rups, maar zonder de rups durfden ze het niet of kwamen ze gewoon 
niet eens op het idee. Het paard had bijvoorbeeld gezegd zich veel minder 
vrij te voelen sinds de rups weg was. Daar zat het belang van de rups in. 
De rups zorgde ervoor dat dieren de dingen die ze bedachten ook echt 
deden.
De spin was ook verwonderd dat de uil ooit wel open stond voor frisse 
ideeën zoals de rups die bedacht. Hij vroeg zich af waar het mis was 
gegaan. Hoe kon het dat de uil zo verbitterd was geworden? De spin 
dacht na over de speech van de uil. Had hij het niet gehad over andere 
bossen waar het helemaal uit de hand gelopen was? De uil had zeker nog 
geen kennis gemaakt met de plekken waar de papegaai kwam. Van wat de 
spin van het paard gehoord had leken daar helemaal geen problemen te 
zijn. De uil had zijn ideeën dus gebaseerd op een klein aantal negatieve 
ervaringen. Als hij het al met eigen ogen gezien had. De spin geloofde er 
niet in dat de uil ook maar een stap buiten het bos gezet had.
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Nu probeerde de uil de dieren dus wijs te maken dat het goed was dat 
de rups weg was, maar het leek alsof er meer was. Wellicht liet hij de rups 
slechts verdwijnen om een aanleiding te creëren. Een aanleiding om de 
rolverdeling en regels in het bos naar zijn wil om te buigen. Het Heerlijke 
Nieuwe Bos zou niet alleen de doodsteek voor de creativiteit zijn, maar 
het zou ook het einde van vrijheid betekenen. Er zou geen enkele ruimte 
meer zijn om iets te doen wat niet direct bijdroeg aan wat als nuttig voor 
de gemeenschap beschouwd werd. 
De spin zou niet in het Heerlijke Nieuwe Bos willen leven. Wat kon hij 
doen? Hij kon het bos niet uit, en hij wou eigenlijk ook niet weg. Buiten 
het bos kende hij niets. De andere optie was strijd. Hij zou dan andere 
dieren moeten overtuigen van de slechtheid van de plannen van de uil. 
Samen zouden ze dan in opstand kunnen komen. Ja, een opstand, dat leek 
de spin de enige mogelijkheid om de plannen te dwarsbomen. 
Of was er dan toch nog een andere manier? Wat als de uil weer terug 
zou komen bij de idealen die hij als jonge uil had? Misschien was hij 
wel gewoon bang. Bang voor verandering. Bang dat de dieren iets zou 
overkomen. Bang dat hij de touwtjes uit handen moest geven. De spin had 
geen idee hoe hij iets aan die angst zou kunnen doen, als het al zo was. 
Naar hem luisterde de uil toch niet meer. Misschien zou de papegaai de 
uil eens mee moeten nemen naar een van de exotische plekken waar zij 
vaak kwam. Dan zag hij wellicht dat het ook anders kon zonder dat dat in 
een crisis resulteerde.
Plotseling hoorde de spin de eekhoorn fluiten. Hij verstijfde. Als de 
eekhoorn in de buurt was, dan kon dat maar een ding betekenen. De uil 
kwam terug. Hij hoorde de eekhoorn nogmaals fluiten. De eekhoorn was 
nu vlak in de buurt. 
Buiten liep de eekhoorn met de uil terug naar de kantoorboom. Met 
moeite had de eekhoorn de uil overgehaald om met hem mee terug te 
lopen. Toen de eekhoorn de kantoorboom zag floot hij zo hard als hij kon.
“Waar is dat goed voor?” vroeg de uil. 
“Ik wou gewoon even kijken of ik dat nog kon.”
“Wil je me de volgende keer even waarschuwen? Het doen pijn aan mijn 
oren.”
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De eekhoorn zweeg en ze liepen verder. Toen ze op de open plek voor de 
kantoorboom waren aangekomen floot de eekhoorn nog een keer. 
“Au!” 
“Sorry!”
“Goed, wegwezen! Ga in je eigen boom fluiten! Of beter nog, hou er 
helemaal mee op. Je bent geen vogel!” zei de uil, en hij vloog naar zijn 
voordeur. “Doei!”
“Doei!” zei de eekhoorn en hij zag de uil zijn kantoor binnen gaan. De uil 
sloeg de deur achter zich dicht. De eekhoorn luisterde ingespannen, alsof 
hij verwachtte dat de uil de spin betrapte. Het bleef stil.

De spin hing buiten onder het raam toen de uil binnenkwam. Net op tijd 
had hij zich vast kunnen maken met een eigen draad, zodat hij zich uit het 
raam kon laten zakken. De spin gluurde de kamer in. Hij zag dat de uil het 
dagboek van de tafel pakte.
“Had ik dit hier neergelegd?” mompelde de uil, terwijl hij verward zijn 
kamer rondkeek. 
De spin dook omlaag en hield zijn adem in. Toen hij voorzichtig weer 
naar binnen keek zag hij dat de uil het dagboek weer terug naast de stapel 
brieven legde. De spin klom stilletjes uit de boom en zag dat de eekhoorn 
hem met een brede grijns op stond te wachten. 
“High five!”
“Goed gedaan, dankjewel! Ik zal morgen even naar die nootjes kijken, oké?”
De eekhoorn keek een beetje sip maar zei toen: “Oké. Tot morgen dan!”

De spin begon aan de wandeling naar zijn eigen vertrouwde kastanjeboom. 
De inbraak had het er niet makkelijker op gemaakt. De uil leek het 
allemaal wel goed te bedoelen, maar leek bang te zijn om de touwtjes uit 
handen te geven. De spin kon zich haast niet voorstellen dat de uil vroeger 
zelf ook volop geëxperimenteerd had. Maar wat kon hij doen? Hij wist 
het niet. 



117

D e hond besloot om terug te gaan naar zijn hok. Hij had wel 
genoeg rond gekeken en zag het niet meer gebeuren dat hij 
ergens de rups zou vinden. Daar ging hij in het gras liggen, 
met een stok tussen zijn poten. “Even pauze,” dacht hij al 

knagend op het uiteinde van de stok. De wind was gaan liggen en het leek 
alsof de natuur meevoelde met de stemming van de hond. Hij wilde rustig 
de tijd nemen om na te denken, zonder gestoord te worden. Wat had 
hij nu precies gevonden? Hoe moest hij het geheel begrijpen? De hond 
knaagde nog eens op de stok, eigenlijk zonder het te merken. 
“De rups zullen we nooit meer vinden,” vreesde de hond. Niemand had 
wat van hem gehoord en het was geen gewoonte van de rups om zomaar 
weg te gaan. “Hij liet het altijd de haas weten als hij een tijdje wegbleef. 
Dat had hij dit maal niet gedaan. Is hij bewust weg gegaan, zonder iemand 
het te laten weten? Maar waarom zou hij iedereen zo achter laten? Wilde 
hij ons onafhankelijk laten worden?” Dat zou de hond zich kunnen 
voorstellen. 
Het viel de hond op dat ieder dier anders met het verdwijnen van de 
rups leek om te gaan. “Kennelijk had het ene dier de creativiteit van de 
rups meer nodig dan de ander. Het paard leek langzamerhand aan de 
afwezigheid van de rups te wennen en begon meer zichzelf te worden. 
Het leek wel alsof ze een lange tijd in een wazige wolk heeft geleefd.  
Op het moment dat ze uit haar wolk werd geschopt, toen de rups 
verdween, moest ze waarschijnlijk enorm wennen aan de nieuwe 
belevingen. Gelukkig gaat dit steeds beter.”
“Het lukte de spin nog niet echt om complexe webben te bouwen, maar 
waarschijnlijk zal dit niet lang meer duren. Spin is wel zo iemand die dat 
per se weer wil leren en dat dan blijft proberen. Zeker als hij zelf aangeeft 
dat hem dit wel zal lukken, denk ik dat ook hij niet meer zo afhankelijk is 
van de rups als in het begin.”
“De bever zegt dat hij het prima vindt en dat het een stuk rustiger is. Toch 
vermoed ik dat hij moeite zal hebben met het verlies van de rups. Hij is al 
oud aan het worden, en het bouwen van zijn dammen gaat steeds minder 
gemakkelijk. Eén manier gaat prima, namelijk de manier die hij altijd 
toepaste. Zodra er ook maar iets is dat afwijkt van de standaardsituatie, 
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heeft hij er waarschijnlijk grote moeite mee. Als hij in een bocht moet 
bouwen, dan weet ik zeker dat het helemaal fout zal gaan.” 
“De haas lukt het ook nog niet echt goed om uit zichzelf creatieve nieuwe 
plannen te bedenken. Hij moet een beetje gestuurd en gestimuleerd 
worden. Zoals hij de hulp van de spin gebruikte om tot een oplossing te 
komen is al heel wat. Hij noemde ook iets van een ‘stappenplan’, wat hij 
daar dan ook maar mee bedoelt. Als hem dat kan sturen in zijn denkwijze 
is dat mooi.”
Zo dacht de hond ook na over de papegaai en de uil. Zij hadden eigenlijk 
niet zo veel met de rups. Ze gingen veel meer hun eigen gang en merkten 
er niet veel van dat de rups weg was. 
“Sommige beesten hebben af en toe een duwtje in de rug nodig,”dacht 
de hond verder. “Vroeger gaf de rups dat met zijn creatieve ideeën. De 
een maakte hier gebruik van, de ander deed het op een eigen manier. 
Kennelijk wil het ene dier graag gestuurd worden aan de hand van een 
voorbeeld of een idee. Het andere dier gaat juist graag zijn eigen gang en 
denkt zo de beste oplossing te behalen.” De hond bedacht dat niet alle 
dieren gelijk waren op dit vlak. “Ieders leerproces is kennelijk anders.” 
Maar zolang ze elkaar maar niet hinderden kon het hem niet zo veel 
schelen. Het leek erop dat iedereen wel kon leven met het verlies van de 
rups. Ook al vonden ze het erg dat het dier er niet meer was. 
“Zelf heb ik nog niet geprobeerd om mijn botten terug te vinden,” 
realiseerde de hond zich. Hij kon zich eigenlijk maar een paar plaatsen 
herinneren waar zijn botten begraven waren. “Bij de dennenboom in 
de binnenbocht van de rivier liggen in ieder geval nog genoeg voor de 
komende tijd, maar Dodo mag weten waar de rest ligt.” De hond kon 
niet bedenken waar hij de rest van de botten had begraven. “Ik moet 
toentertijd op aandringen van de rups de plaatsen wel gemarkeerd 
hebben.” En nu het zoeken van de rups op niets was uitgelopen, kon 
hij maar beter iets doen wat wel een kans op succes had. Hij stak zijn 
gevoelige neus in de lucht en ging op zoek. Op zoek naar aanwijzingen 
die konden duiden op een verstopplek. Een rechtopstaande stok of 
een opvallende steen was al genoeg voor hem. Elke keer begon hij dan 
hartstochtelijk te graven. Succes had hij niet.
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H et paard stond in haar weiland en dacht na over de 
afgelopen dagen. Ze was er vrij tevreden over. “Ja, het gaat 
steeds beter en ik ben ook minder verdrietig,” reflecteerde 
het paard. “Het was weer eens leuk om met Spin en Bever  

 te praten.” 
Ze liep in de richting van de rivier. “De bever heeft de dam gerepareerd, 
misschien groeit daar binnenkort ook weer lekker sappig gras. Nou, ja, het 
zal nog wel even duren.” Ze ging kijken of het weiland al iets opgedroogd 
was. “Nou, het ziet er al iets beter uit, maar het zal inderdaad nog wel even 
duren voordat er weer gras groeit.” 
Het paard stapte langzaam terug en voor het eerst sinds de rups weg was 
nam ze haar omgeving echt bewust waar. “Hoe leuk dat de vogels weer 
zingen vandaag! En daar, de bloemetjes! Er bloeien nu wel heel veel 
hier. Papegaai zou het zeker leuk vinden. Hier zou ze zo weer een mooi 
bloemetje vinden voor Toekan.” 
Paard vroeg zich af of Toekan de bloem leuk had gevonden en of alles 
goed was gegaan met de reis. “Ik weet het helemaal niet. Ik moet Papegaai 
nog eens vragen hoe het was bij Toekan.” Ze rook de lieflijke geuren die 
ze al lang niet meer had geroken. “Wat heb ik toch een mooi weiland,” 
dacht ze. “Alles groeit en bloeit. Heerlijk.” 

Ze besloot om een paar rondjes te gaan galopperen. Nog nahijgend keek 
ze naar de grond onder haar. “Nou, ook al zijn die bloemen heel mooi, 
ze moeten zich niet nog veel meer gaan uitbreiden. Straks is er geen gras 
meer over.” Ze boog haar hoofd nog verder naar beneden. “Ah, zo snel 
gaat het ook weer niet en ze zijn wel heel mooi, de bloemetjes ... zo 
verschillend, zo kleurrijk en ... uniek. Ja, ‘uniek’ is misschien het goede 
woord daarvoor.” De geur van de bloemen liet haar neus kriebelen. “Geen 
enkel exemplaar lijkt op een ander. Ze zijn zo verschillend.” 
Paard keek naar de zon en stapte rustig naar een andere plek in haar 
weiland. “Uniek. Verschillend. Ja, ook wij dieren verschillen van elkaar en 
waarschijnlijk zullen we nooit allemaal dezelfde mening hebben. Maar we 
moeten elkaar accepteren en tolereren.” Het paard plukte wat halmpjes 
gras en kauwde langzaam terwijl ze voor zich uit staarde. “Het gesprek 
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met Bever ging op zich goed, hoewel we hele andere ideeën hadden over 
wat Uil had gezegd. Ik durfde eindelijk mijn gedachten te uiten. Het was 
niet eens heel erg moeilijk, achteraf gezien. Ik was nog wel zenuwachtig, 
maar dat zal vanzelf beter worden, denk ik.”
Ze stond nu bij de rivier en nam een paar slokjes water. “Ik weet nu wat 
ik moet doen. Ik moet gewoon proberen om mijn ideeën en mijn mening 
te uiten. Ik moet op mijn vaardigheden vertrouwen en ik moet me 
ervan bewust worden wat ik wil.” Het paard keek naar haar spiegelbeeld. 
“Bewustzijn. Als ik me ervan bewust word wat ik wil en probeer deze 
doelen te bereiken, zal ik zelfbewuster optreden en me vrijer gaan voelen.” 
Paard schraapte een hoef en nog een. Ze merkte het niet, want ze was 
zich van haar omgeving niet meer bewust. “Betekent bewustzijn voor 
iedereen iets anders? Vrijheid betekent wel voor iedereen iets anders. 
Volgens Bever ben ik nog te jong. Volgens hem moet je ouder zijn om te 
weten te komen wat vrijheid betekent.” Paard nam nog een slok water en 
keek naar het bouwwerk van de bever. “Volgens mij zijn er verschillende 
vormen van bewustzijn. Ik kan me bewust zijn van mijn lichaam en van 
mijn gedachten. Heeft dat iets te maken met vrijheid in het denken en het 
doen? Misschien, ja. Ik voelde me opgesloten toen ik me ervan bewust 
werd dat de muur er was. Het bewustzijn heeft dus invloed op mijn 
gedachten en ... ja, mijn gevoel van vrijheid.” 

Paard moest weer denken aan de zebra’s in Afrika. “Ik vraag me nog steeds 
af wat vrijheid voor hen betekent.” Even droomde ze van de eindeloze 
graslandschappen en de zon in Afrika. Plotseling draaide ze zich om 
en galoppeerde naar de muur. Daar aangekomen snakte ze naar adem. 
“Nu weet ik het. Ja, dat is wat Papegaai bedoelde. Cheeta’s, leeuwen ... 
ja, de zebra’s zijn misschien niet zo vrij als ik had gedacht. Ze kennen 
ook beperkingen en ... gevaren. Ze leven niet in een omheind gebied, 
maar ze moeten steeds op hun hoede zijn voor leeuwen en andere 
roofdieren. Ze moeten bij elkaar blijven en ze kunnen dus waarschijnlijk 
ook niet eindeloos galopperen.” Paard werd iets rustiger. “Waarschijnlijk 
moet iedereen met beperkingen leren omgaan. Misschien bestaat mijn 
ideaalbeeld van vrijheid helemaal niet.” Ze keek nog even naar de muur 
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en stapte toen langzaam weg. Ze snuffelde met haar neus door het gras en 
merkte dat ze begon te accepteren dat de rups er niet meer was. Ze moest 
nu zelf beslissingen nemen en voor zichzelf opkomen. Het zou nog een 
tijd duren voordat ze echt op zichzelf durfde te vertrouwen, maar ze was 
op de goede weg. Altijd die ellendige twijfel... 
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H et bos had toch wel zijn nadelen. Hoewel de dieren 
erbuiten in een soort onwetendheid leken te verkeren die 
hier niet bestond, was Papegaai er niet van overtuigd dat 
het leven binnen het bos echt beter was. Elke omgeving  

 had toch zijn eigen charme en kwaliteiten. Misschien was 
het helemaal niet zo’n slecht idee om een tijdje ergens anders naartoe te 
gaan. Dan had het bos even tijd om, zonder Papegaai, verder te kibbelen 
over het lot van Rups en de toekomst van het Heerlijke Nieuwe Bos, 
en had Papegaai de mogelijkheid om alles weer in het juiste perspectief 
te zien. Ze raakte tenslotte veel te betrokken bij deze gekke discussie! 
“Maar, waar zal ik naartoe gaan?” Daar moest ze toch even over nadenken. 
Ze plukte wat aan haar veren. Eigenlijk was het weer eens tijd voor een 
wasbeurt. Haar snavel moest ook weer een keer bijgewerkt worden.  
Dit kon allemaal prima gebeuren bij de rivier, maar zou ze daar wel 
naartoe gaan? Ze zou Bever tegen kunnen komen.  Ach, eigenlijk was dat 
ook niet zo erg. Bever was altijd vriendelijk tegen haar geweest. Als hij 
er was zou ze wel een babbeltje maken. In gedachten verzonken vloog 
Papegaai naar de dam van de bever. Ze merkte niet dat ze vlak langs 
Uil vloog en ook niet dat de haas haar even verderop een begroeting 
toeschreeuwde. 
De bever was niet bij zijn dam. “Misschien is hij eten aan het zoeken of een 
nieuwe boom aan het omknagen?” Papegaai zat er niet zo over in. Zo kon 
ze genieten van het ruisen van het frisse water en van de geurige mossen 
die op de grond groeiden. De frisse, vochtige lucht deed Papegaai goed en 
ze dacht terug aan alle fijne momenten die ze had meegemaakt. Het water 
deed haar aan de ibis denken. “Hoe zou het met haar zijn? Ik heb haar 
al zo lang niet gezien.” Samen met Ibis had ze hele tochten gemaakt. Ze 
hadden samen gekletst en gelachen om alles wat om hen heen gebeurde. 
Zo’n vrolijke optimist als Ibis kwam je niet vaak tegen. “Dat is nou net 
wat ik nodig heb,” dacht Papegaai. Een leuke vriendin om haar weer op te 
vrolijken en alles in het juiste perspectief te laten zien. Wellicht zouden de 
dieren hier denken dat iets van buiten het bos nooit het juiste perspectief 
kon geven, maar zij dacht daar anders over. Niet alles wat goed is, was in dit 
bos te vinden. Er waren zoveel meer dingen die vreugde gaven en bij een 
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papegaai pasten. En dan had ze het niet alleen over het kunstvliegen en de 
vrolijke tochten met Ibis. Waardevolle kennis, gedachten en ideeën was de 
papegaai ook elders tegengekomen. Soms vond je een schat, een gedachte 
van onmetelijke waarde in de woorden van een kleine muis of salamander. 
Papegaai luisterde graag naar die verhalen en was altijd vol vreugde als 
ze op een onverwachte plaats iets nieuws leerde. Het bos was daarin zo 
beperkt! Het was maar een fractie van de wereld en ze kon zich onmogelijk 
voorstellen om haar hele leven alleen in dat kleine gebied te leven, zonder 
interactie met de rest van de wereld. Dat was gewoonweg niet mogelijk.  
Ze hield te veel van de verhalen die ze hoorde en de nieuwe indrukken die 
ze opdeed. Het was een onderdeel van haarzelf dat ze nooit uit haar leventje 
weg zou kunnen denken. “Papegaaien willen nou eenmaal vliegen,” zei ze 
luidop. Ja, zo was het.

Ondertussen was ze klaar met haar wasbeurt en was haar snavel weer 
mooi gemaakt. Nog even in de zon haar veren drogen. “Ik zou Paard mee 
kunnen vragen? Die vindt dat misschien wel leuk.” Ze zouden samen 
kunnen gaan. Dan hadden ze gezelschap aan elkaar en konden ze elkaar 
wat beter leren kennen. Maar zou Paard wel echt uit het bos weg willen? 
Ze had het wel over vrijheid gehad, maar zou ze ook echt weg willen uit 
de omgeving die ze zo goed kende? Papegaai zou haar de weg kunnen 
wijzen naar de zebra’s. Ibis woonde daar tenslotte helemaal niet zo ver 
vandaan. Misschien was dat alleen niet zo’n goed idee, want die zebra’s 
waren ook niet alles en nu en dan werd er toch één opgegeten door een 
hongerige leeuw. Stel je voor dat Paard opeens aangevallen zou worden… 
Ze konden ook het nijlpaard bezoeken. Met zo’n bijna-naamgenoot 
moest het haast wel klikken! En wanneer ze allebei genoeg hadden van 
het reizen, de zon en de eeuwige zomer konden ze weer terugkomen naar 
dit bos. Dan zouden wellicht de gemoederen al wat gezakt zijn en zouden 
ze alle oude vrienden weer kunnen zien. De dieren hier waren tenslotte te 
aardig om nooit weer terug te zien.
Tevreden met haar idee strekte Papegaai haar vleugels uit. “Op naar 
Paard!” Ze was al bijna op weg toen ze zich bedacht. “Wacht! Ik moet 
de andere kant op! Eerst naar het zuiden en dan pas naar de wei.” Ze 



124

dacht eraan terug hoe sip Paard gekeken had toen ze de appel de vorige 
keer niet mocht hebben. Het was nu simpelweg een onmogelijkheid om 
zonder appel aan te komen zetten. Als Paard zo ontzettend genoot van die 
appeltjes, wilde Papegaai haar dit niet weigeren. En dus vloog ze opnieuw 
weg, nu naar het zuiden.

Die appels waren inderdaad wel lekker zeg! Papegaai kon het niet laten 
om zelf er ook wat aan te knabbelen alvorens er één uit te kiezen voor 
Paard. Daardoor duurde het allemaal toch wat langer dan gepland voor 
ze eindelijk op weg was naar het weiland. Dit zou wel eens een van haar 
laatste vluchten over het bos kunnen zijn. Papegaai werd er een beetje 
weemoedig van. Ze zou dit gebied een hele tijd niet meer zien. Hoe zou 
het met alle dieren gaan wanneer ze weg was? Hopelijk ging alles goed en 
werden de ruzies bijgelegd. Misschien werd Rups wel weer teruggevonden 
en lachte iedereen later hartelijk over alles wat er was gebeurd. Maar als 
Rups nu niet teruggevonden zou worden? Zouden de dieren dan nog wel 
vrolijk kunnen zijn? Zouden ze kunnen zien dat het leven ook doorging 
zonder hem en dat ze zelf ook genoeg kwaliteiten hadden om problemen 
op te lossen en nieuwe ideeën te bedenken? De papegaai hoopte het van 
harte. Anders zou het hier toch wel een hele trieste boel worden. 
Kijk! Daar stond Paard in de wei. Wat zou het toch leuk zijn als ze samen 
op reis konden! Nu maar hopen dat Paard het ook een goed idee vindt. Je 
kon tenslotte niemand dwingen. 
“Hm Pmrd!” riep de papegaai. Ze vloog naar het paard toe en legde de 
appel precies voor haar neer. “Alsjeblieft!” 
Paard schok op. “O, hoi Papegaai. Wat kom je hier onverwacht aanzetten. 
Ik zie dat je een nieuwe appel voor Toekan hebt. Vond ze de vorige lekker 
en vond ze het bloemetje leuk?” Paard keek Papegaai vriendelijk aan. 
“Met Toekan gaat het goed! Ze vond het bloemetje prachtig. Maar eh… 
Deze appel is niet voor haar hoor. Hij is voor jou! Jij vindt appels toch zo 
lekker?”
Toen Paard dat hoorde hinnikte ze blij en galoppeerde een kort rondje 
door de wei. “Wat leuk! Je hebt die appel voor mij meegebracht? Wat lief 
van je!” Nog even twijfelde ze of ze het goed gehoord had dat de appel 
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voor haar was, maar toen nam ze toch een klein hapje. En wat genoot ze!
Papegaai keek tevreden naar Paard. “Jij vindt appels echt lekker hè.” Paard 
knikte. Nog even wachtte de papegaai voordat ze haar vraag stelde, maar 
toen kwam het hoge woord er toch uit. “Paard, ik ga een tijdje weg. Ik ga 
naar Ibis … ze woont in Afrika …”
Er viel een lange stilte. Paard keek vol ongeloof naar Papegaai. In Afrika 
woonden die zebra’s! En nu ging de papegaai daar naartoe! Papegaai hopte 
zenuwachtig heen en weer. Ze was toch een beetje bang om het paard 
te vragen. Nog even stonden ze elkaar stilzwijgend aan te staren. “Wil je 
misschien mee?” 
Paard verslikte zich bijna in haar appel. “Mee?!” Zou dat kunnen?  
Zou ze dat willen? “Meen je dat echt Papegaai?” Ze durfde haar oren niet 
te geloven.
Nu keek Papegaai het paard recht aan. “Ja, Paard. Ik nodig je uit om mee 
te gaan. We zouden samen kunnen reizen. Onderweg leer je zoveel nieuwe 
dingen en dieren kennen. Het is een avontuur, weet je. Er zijn zoveel 
dieren die we kunnen bezoeken. Je zou dingen tegen komen die je zelfs in 
je dromen nog niet gezien hebt!” Papegaai werd enthousiast.  
“Het zou zo leuk zijn Paard! We zouden samen de wereld kunnen 
ontmoeten! En die muur is geen probleem. We vinden wel een oplossing. 
Aan de westkant waar de beek het bos binnenkomt heb ik een gat in 
de muur ontdekt. Daar zou je door kunnen. Als het niet groot genoeg 
is kunnen we het groter maken. Of we vragen Bever om met zijn 
boomstammen een brug te bouwen over de muur heen. Desnoods vraag 
ik een paar van mijn vrienden om je erover heen te tillen. Het is maar een 
klein stukje. En je bent misschien wel groot, maar Arend, Havik en Raaf 
zijn echte krachtpatsers. En ik ken genoeg andere vogels die ook kunnen 
helpen. Ze zouden het waarschijnlijk zelfs heel leuk vinden om zoiets te 
doen! Voor die muur is een oplossing te vinden! Dat kan dus geen bezwaar 
zijn. Wat vind je ervan, Paard?” Verwachtingsvol keek Papegaai haar aan.
Paard keek verward en verbaasd. Dit was allemaal zo onverwacht!
“Paard, het enige wat telt is of jij het wilt. Die muur is er niet. De 
verplichtingen van dit bos zijn er niet. Zelfs mijn mening telt nu niet. Het 
enige belangrijke is wat jij wilt en wat jij denkt dat goed is om te doen.” 
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Papegaai zweeg even. Het paard moest nu de ruimte krijgen om na te 
denken, om het allemaal te kunnen verwerken.
Na een tijdje zei Papegaai zachtjes: “Wat denk je. Wil je mee?” Paard zag 
de zebra’s voor zich en de savanne. “Eindeloze graslandschappen ... en ik 
zou de zebra’s leren kennen en al de andere dieren die in Afrika leven.  
Het lijkt me heel erg leuk. Maar …”
Papegaai onderbrak Paard: “Maar?” Ze keek het paard vragend aan.
Paard was zich ook van de gevaren bewust, maar daar ging het haar nu 
niet om. “Nou, weet je, Papegaai, het is een beetje een ongepast moment.”
De papegaai was een beetje in de war. “Hoe bedoel je?” vroeg ze.  
“Ik ben me door het verdwijnen van Rups en het gesprek met jou ervan 
bewust geworden dat ik moet proberen mijn gedachten te uiten en mijn 
eigen ideeën om te zetten in daden. Toen je aan mij vroeg of ik een rups 
voor goede ideeën nodig heb, heb je me wakker geschud en daarvoor 
wil ik je bedanken.” Paard keek vriendelijk naar Papegaai en ging door 
met vertellen: “Ik ben me ervan bewust geworden dat ik me niet de hele 
tijd druk moet maken over wat de andere dieren denken. Dat betekent 
natuurlijk niet dat we niet naar elkaar moeten kijken. Het betekent ook 
niet dat we gewoon egoïstisch doen waar we zin in hebben. Rups is zeker 
niet egoïstisch geweest en jij ...” Paard zweeg enkele seconden en ging 
toen verder: “Jij doet ook gewoon waar je zin in hebt, maar je zorgt ook 
voor anderen.” Het paard slikte “Ik ben mezelf vergeten.”
Papegaai zag dat Paard gespannen was.
“Ik heb alleen maar gedaan wat van me verwacht werd. Hoewel, ik weet 
niet eens of het daadwerkelijk met de verwachtingen van de andere 
dieren overeenkwam. Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat van me 
werd verwacht. En dat is nog erger. Ik wilde het goed doen. Ik wilde dat 
de anderen tevreden waren. Mijn gedachten draaiden alleen maar om de 
anderen. Ik speelde er geen rol in.” Het paard keek naar de papegaai en zei 
nog eens: “Papegaai, daar ben ik me door het gesprek met jou bewust van 
geworden en daarvoor bedank ik je!”
De papegaai was verrast over wat het paard net had gezegd en hoe ze 
praatte. “Ik uitte alleen mijn gedachten,” zei Papegaai een beetje verlegen.  
“Ja, precies en daarmee heb je mij geholpen. Ik dacht dat ik mijn ideeën 
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alleen maar met behulp van Rups kon omzetten naar daden.  
Ik mis Rupsje nog steeds en ik wil de tijd met hem niet missen, maar het 
probleem ligt ook bij mezelf.” Het paard zwaaide met haar hoofd. “Het is 
altijd leuk om met iemand samen te werken en ik zou het echt heel leuk 
vinden om met jou naar Afrika te gaan, maar ik kan niet weer weglopen.”
“Weglopen?” vroeg de papegaai. Ze wist van binnen dat Paard al een 
beslissing had genomen.
“Ik heb het gevoel dat ik me nu eerst op de situatie hier binnen het bos 
moet richten. Als ik nu met je meega, loop ik weg. Ik wil nu eerst leren 
mijn mening te uiten en dat moet ik nu doen en niet pas als ik terug ben 
uit Afrika. Weet je Papegaai, ik ben mijn hele leven van iemand afhankelijk 
geweest of heb mezelf afhankelijk gemaakt. Ik twijfel er niet aan dat jij 
alles mogelijk zou maken zodat ik met je mee kan naar Afrika. Laat je het 
weten als je de volgende keer gaat? En, wil je aan de zebra’s vragen wat 
vrijheid voor hen betekent? Dat zou ik wel graag willen weten!”
Papegaai keek naar Paard. Ze zag er vastbesloten uit. Voor het eerst sinds 
Rups weg was, leek ze niet meer bang. “Natuurlijk, Paard. Zet hem op! 
Ik zal de groeten doen aan Ibis en Gnoe.” Met die woorden sprong de 
papegaai op. Nog één keer keek ze om naar het paard en Paard keek 
vriendelijk naar haar. Toen spreidde Papegaai haar vleugels en vloog een 
nieuw avontuur tegemoet, een avontuur dat eerder kwam dan zij had 
gedacht.
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A l die tijd, terwijl de dieren in het bos druk waren met van 
alles en nog wat, vloog er een prachtige vlinder statig boven 
het bos rond. Zij bemoeide zich met geen van de dieren, 
geen van hen zag haar vliegen, maar zij zag alles   

 des te beter. Zij zag het paard, dromend in haar kleurige 
weide, dromend over de vrijheid en familie die zij moest missen nu zij 
in het bos was komen wonen. De vlinder zag de hond, telkens op weg, 
kriskras door het bos, met iedereen in gesprek als een echte speurhond. 
En de bever, die nog net op tijd weg kon springen voor een omvallende 
boom, de spin, die voort hinkte met zijn zeven poten, maar wel stug de 
prachtigste en kunstzinnigste webben bleef bouwen en natuurlijk die oude 
uil, die toch eigenlijk alleen maar het beste voor had met de dieren in het 
bos en die werkelijk geloofde in strikte orde en regelmaat. Zij zag de haas, 
zoals altijd weer bezig met een gek experiment, zo te zien was Eekhoorn 
dit keer zo stom geweest om zich als proefpersoon te melden. En tussen 
dit alles vloog de papegaai, die zich nergens iets van aantrok en heerlijk 
haar vliegkunsten ten toon spreidde.
Alles leek zijn gang te gaan in het bos. Maar plots werd de vlinder verblind 
door een flits vanuit een hoek van het bos. Toen zij wat lager ging vliegen 
om te kunnen zien waar de flits vandaan kwam zag zij nog net twee kleine 
haasjes wegsprinten. Het zal ook niet, dacht de vlinder, die kleine neefjes 
van de haas nemen nu ook zijn experimenteergedrag al van hem over. 
Want de twee kleine haasjes hadden met een oud stuk glas uit de collectie 
van de uil zitten spelen en daarmee een vuurtje veroorzaakt in een hoopje 
bladeren en mos. Het was al vele dagen mooi weer geweest in het bos, 
dus de grond en de bladeren waren droog, waardoor het vuur zich snel 
uitbreidde. Al snel verbrandden hoge vlammen de struiken en likten aan 
de onderste takken van de bomen. De vlinder kon niets doen om het vuur 
te stoppen! Gelukkig waren de twee hazenneefjes slim genoeg om zo snel 
als zij konden naar Haas te rennen en hem om hulp te vragen. En wat de 
vlinder toen zag gebeuren had zij nooit verwacht. Het veranderde haar 
kijk op de dieren in het bos volledig.
Want die onafhankelijke Haas, die normaal niets van de uil moest hebben, 
sprintte ineens, alsof een vos hem op de hielen zat, naar de kantoorboom 
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van de uil. Het leek alsof de uil hem instructies gaf, die hij vervolgens ook 
nog uitvoerde! Hij sprong dwars door het bos en leek alle dieren bij elkaar 
te roepen. En inderdaad, alle dieren begaven zich na het bezoek van de 
haas in de richting van de beverdam. Zelfs de papegaai, die zich normaal 
nooit ergens echt mee bemoeide, liet haar laatste poetsbeurt voordat ze 
naar Afrika zou vertrekken voor wat het was en vloog naar de dam. 
Toen alle dieren bij de dam gekomen waren nam de uil, zoals altijd 
eigenlijk, de leiding op zich. Het was de vlinder duidelijk dat de orde en 
structuur, waar de uil zo dol op was, hard nodig waren om een ramp te 
voorkomen. Ieder dier leek zijn of haar steentje bij te dragen. De haas 
zorgde samen met de hond, de bever en de spin voor grote waterzakken. 
De bever zocht uit de rivier de grootste waterlelie bladeren, waarna 
de haas er met zijn scherpe voortanden allemaal kleine gaatjes in beet. 
Ondertussen spon de spin ontelbare meters stevig draad, waarmee hij en 
de hond de grote bladeren aan elkaar regen tot stevige zakken. 
De bever vulde de zakken vervolgens met water, waarna de papegaai en 
de uil ze op de rug van het paard tilden. De dieren moesten zich haasten, 
want terwijl zij gestaag verder werkten bereikte het vuur al bijna het 
hok van de hond, waarna het niet lang meer zou duren voordat ook de 
woonplaatsen van de andere dieren in rook op zouden gaan.
Toen de rug van het paard helemaal vol gehangen was met waterzakken 
vertrokken het paard, de uil en de papegaai in de richting van het razende 
vuur, terwijl de rest achterbleef om nieuwe zakken te maken en te vullen. 
De vlinder hoopte met heel haar hart dat het de dieren zou lukken om hun 
bos te redden en zij bleef nog even kijken bij de dam, voordat zij achter 
het paard en de rest aanvloog. Ondertussen was dat drietal aangekomen 
bij het vuur. Zelfs hoog boven het bos voelde de vlinder dat de hitte van 
het vuur haar vleugels uitdroogde, maar het paard, de uil en de papegaai 
stonden nog dichter bij het vuur. Zo dichtbij zelfs, dat de manen van het 
paard verschroeiden aan de uiteinden en de vleugels van de vogels zwart 
zagen van het roet. Toch zetten zij door en vlogen telkens met een nieuwe 
waterzak omhoog, om deze vervolgens op het vuur te laten vallen.  
Maar ondanks alle inspanningen van de twee vogels werd het vuur niet veel 
kleiner en terwijl het paard en de uil terugsnelden naar de rivier vloog de 
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papegaai weg om haar vrienden Arend, Havik en Raaf te halen. 
Ondertussen was ondanks alle moeite het hok van de hond ten prooi 
gevallen aan de vlammen. Het hok waar hij al bijna zijn hele leven in 
gewoond had, eigenlijk sinds hij vertrokken was uit het hok van zijn 
ouders. Maar de hond had geen tijd om te treuren, de huizen van de 
anderen waren nog te redden! Dus de bever, de haas, de spin en hij 
werkten zo hard als zij konden om genoeg nieuwe waterzakken te 
rijgen. De tanden en snoet van de haas zagen groen van het blad dat hij 
geperforeerd had, de spin viel zienderogen af door alle inspanning die hij 
leverde om draad te spinnen en de hond had blaren op zijn poten van het 
rijgen, maar zij moesten wel doorgaan om het bos te redden! Kort nadat 
het paard en de uil terug waren gekomen bij de rivier, kwam ook de 
papegaai met haar vrienden aangevlogen. Met drie nieuwe, sterke vogels 
erbij was de rug van het paard zo weer vol en de arend, de havik en de raaf 
konden aan elke poot ook nog twee zakken meenemen. Gewapend met 
deze nieuwe voorraden water ging de groep weer op weg naar het vuur 
en ditmaal lukte het hen om de vlammen aanzienlijk te temmen.
Twee ladingen later was het vuur eindelijk bedwongen. Net op tijd, want 
de waterleliebladeren waren bijna op en iedereen was uitgeput door het 
harde werken. Helaas was een groot deel van de kunstzinnige webben 
van de spin verloren gegaan en was een groot deel van de wintervoorraad 
van de eekhoorn veranderd in gepofte kastanjes. Maar gelukkig had 
iedereen in het bos de brand overleefd. En terwijl alle dieren uitgeput bij 
elkaar zaten aan de oever van de rivier dacht de vlinder na over wat zij 
zojuist gezien had. Alle dieren, groot en klein, hadden hun verdenkingen, 
afkeer, dromen, autoritaire houding of onverschilligheid opzij gezet en 
samengewerkt! De vlinder kreeg een gelukzalig gevoel van binnen, opeens 
waren de dieren één geworden, ondanks hun verschillende achtergronden 
en werkwijzen. Kon het altijd maar zo zijn, dacht de vlinder. 
Opeens werd zij afgeleid van haar overpeinzingen. In de verte zag zij een 
andere vlinder vliegen. Die had zij nog nooit boven het bos zien vliegen. 
Waar kwam die nou vandaan? Waar zou hij naar toe gaan? Zou hij aardig 
zijn? Nieuwsgierig geworden liet zij de dieren uit het bos achter bij de 
rivier en vloog achter de vlinder aan de horizon tegemoet. 
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Epiloog 

Henk Procee

De beroemde Engelse staatsman en wetenschapper Francis Bacon schreef 
in 1620 een boek waarmee hij het wetenschapsbedrijf op zijn kop zette. 
Niet de wereld van de teksten moest centraal staan, maar de wereld die 
we kunnen waarnemen, kunnen betasten en waarmee we experimenten 
kunnen doen. Om zijn visie kracht bij te zetten gebruikte hij beelden 
uit het dierenrijk. Hij onderscheidde drie typen onderzoekers: de mier, 
de spin en de bij. De mier is de ietwat systeemloze verzamelaar van 
afzonderlijke feiten. De spin produceert zijn eigen webben van ideeën. 
Elk van deze typen heeft een zekere waarde, maar de echte held in zijn 
dierenrijk is de bij. Immers dat beest combineert beide strategieën, het 
verzamelt materiaal van buiten en werkt dat om tot iets wat anders en 
vruchtbaarder is.

Een zevental honoursstudenten van de Universiteit Twente heeft 
gezamenlijk het sprookje, de parabel, in dit boek geschreven. Als bijen 
hebben ze allerlei kennis en ervaringen tot zich genomen, die verteerd, 
er andere substanties van gemaakt, en met dat materiaal iets nieuws 
neergezet. Nog sterker dan Bacon hebben ze gebruik gemaakt van een 
klassieke verteltechniek, waarin dierenverhalen als vehikels dienen voor 
het beschrijven van menselijke vermogens, relaties en gebeurtenissen. 
Want, zo weten we allemaal, ‘dieren zijn net als mensen, met dezelfde 
mensenwensen en dezelfde mensenstreken’. Deze verteltechniek biedt 
de mogelijkheid om onderzoekend en vooral speels allerlei opvattingen 
en problemen tot uitdrukking te brengen. Daardoor wordt de lezer 
een spiegel voorgehouden. Soms een confronterende spiegel, soms een 
moraliserende spiegel, en vaak ook een lachspiegel. In elk geval een spiegel 
die tot nadenken stemt. Met enige distantie en zonder gewichtigdoenerij 
kunnen zo lastige thema’s aan de orde gesteld worden. 
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Het sprookje verplaatst ons naar een dierenbos, niet zo maar een dierenbos, 
maar een bos waar wetenschap wordt bedreven. Het dramatische verdwijnen 
van de rups is de opmaat tot het centrale thema - creativiteit - dat van alle 
mogelijke kanten wordt belicht. Wat is creativiteit? Welke rol speelt ze in de 
wetenschap? Is ze alleen maar lovenswaardig? Heeft ze ook donkere kanten? 
Wat doet ze met verschillende mensen? Wat doen die mensen ermee? Hoe 
verhoudt ze zich tot maatschappelijke stabiliteit? Hoe is ze gerelateerd aan 
macht? Heeft ze iets met persoonlijke ontwikkeling te maken? Is het een 
goed idee wanneer iedereen creatief zou zijn? 
Door te kiezen voor een parallel met allerlei typen dieren, in dit boek een 
paard, een haas, een spin, een rode ara, een hond, een bever en natuurlijk 
een uil, blijken er gezichtspunten en vooral nuances naar voren te kunnen 
komen die rechtstreeks veel moeilijker te verwoorden zijn. Hoe dramatisch 
de gebeurtenissen aan het slot ook zijn, het sprookje eindigt met een 
open einde. De lezer is dan voldoende in de war gebracht om de eigen 
opvattingen tegen het licht te houden en eigen conclusies te trekken als dat 
dan nog mogelijk is. 

Een boek als dit hangt aan verschillende zijden draadjes. Het voortraject 
dat een bepaalde rijping moet bieden, de omvang van de groep die niet 
te groot en ook niet te klein mag zijn, het krijgen van een idee als er 
zoveel mogelijkheden zijn, het concreet uitwerken van dat idee tot een 
bewerkbaar project, het vermogen tot samenwerken vooral als de groep 
uit heel verschillende mensen bestaat, de besluitvaardigheid zeker omdat 
de tijdsdruk extreem hoog is, het kunnen omgaan met wederzijdse kritiek, 
het werken in een genre dat in de academie weinig beoefend wordt, het 
oog houden op inhoudelijke kwaliteit. Op al die punten had het mis 
kunnen gaan. Dat het goed is gegaan is een wonder, meer dan een wonder, 
het is een prestatie! 

Het proces waarin dit boek tot stand is gekomen is zo ongewoon dat het 
boeiend is om op enkele van die zijden draadjes in te zoomen. Ik begin 
met het voortraject in het honoursprogramma. Niet alleen om te laten 
zien dat daarin volop harde wetenschap en analytische technieken aan 
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bod zijn geweest, maar ook om een idee te geven van de bagage die de 
studenten in de slotmodule inbrachten. Voorafgaand aan de module met 
de verbindende naam “Synthese” hadden ze vier andere modules gedaan. 
In hun persoonlijke portretten zullen zij daar nog het een en ander over 
schrijven. Het programma begon met een korte module onder begeleiding 
van Marc Uetz. Daarin maakten zij kennis met een probleem dat vele 
kanten had en dat door samenwerking van verschillende disciplines moest 
worden opgelost. Het probleem? Een grote komeet koerst richting aarde. 
Zal hij inslaan of niet? Zo ja, wat moet er dan gebeuren? Wat zeggen 
de natuurwetenschappers, wat de psychologen, hoe moet de politieke 
orde reageren? In de volgende veel grotere module onder leiding van 
Fokko-Jan Dijksterhuis werd intensief kennisgemaakt met het werk van 
een aantal grote wetenschappers, zoals Newton, Machiavelli, Darwin en, 
als slijpsteen voor de wetenschappelijke geest, Freud. Wat maakte deze 
mensen groot (of omstreden)? Hoe keken zij met nieuwe ogen naar de 
werkelijkheid? In deze module dienden de studenten ook zelf hun grote 
wetenschapper te presenteren. En was hij dat uiteindelijk wel? Zo werd 
er tegelijk kennis gemaakt met de geschiedenis van de wetenschap en 
maatstaven ontwikkeld om te bepalen wat wetenschappelijke grootheid 
is. Van geschiedenis naar systematiek. Dat gebeurde in de module 
Wetenschap in Praktijk onder leiding van Mieke Boon. Aan de hand van 
het klimaatvraagstuk werd ingezoomd op wetenschappelijk onderzoek dat 
maatschappelijke repercussies heeft. Hoe kun je daar moreel over redeneren, 
hoe doe je dat wetenschappelijk? Het Individuele Project, dat werd begeleid 
door Miko Elwenspoek, was de meest zelfstandige module. Hier werd van 
de studenten gevraagd individueel hun vakgebied in te duiken om een 
vernieuwende en interessante vraagstelling te ontwikkelen. Daarvoor was 
het nodig om op de hoogte te geraken van ‘the state of art’ kennis én daar 
een stapje buiten te zetten. Het eindproduct moest een onderzoeksvoorstel 
zijn dat werd geformuleerd op de manier van een VENI-aanvraag. Uiteraard 
waaierden al die onderwerpen sterk uiteen. Volstrekt niet verwonderlijk 
voor een gezelschap waarvan de leden afkomstig zijn uit uiteenlopende 
gebieden als chemische technologie, Europese studies, psychologie, 
advanced technology en biomedische techniek. 
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Na al dat uitwaaieren was het zaak weer knopen te leggen. En dat 
moest dat gebeuren in de laatste module, onder begeleiding van Henk 
Procee. Na het lange individuele traject kwamen de studenten weer 
eens samen. Samen om te reflecteren op wat er allemaal was gebeurd, 
samen om een aantal inzichten te ontwikkelen, samen om met een 
substantieel uitroepteken aan het honoursprogramma een eind te maken. 
Als een Gideonsbende, deze zeven studenten waren overgebleven uit 
een aanvankelijk twee maal zo grote groep, gingen ze deze uitdagingen 
te lijf. Ze zouden iets heel nieuws gaan doen, iets wat binnen het 
honoursprogramma nog niet vertoond was. Zij zouden samen een boek 
schrijven. Niet een verzameling afzonderlijke essays rond een specifiek 
thema, maar een doorlopende tekst. Met z’n zevenen, het getal der 
volmaaktheid, moest dat mogelijk zijn. Met meer mensen zou het te 
complex worden, met minder zouden er te weinig gezichtspunten in het 
verhaal aan de orde komen. Samen dus, maar wat dan? Een lang essay? Het 
was een mogelijkheid, maar een mogelijkheid die snel verworpen werd. 
Het moest moeilijker zijn dan dat, en zo werd besloten tot een tekst in het 
genre van het dierenverhaal, een genre dat ze nog niet beoefend hadden. 
Wellicht hadden de bijeenkomsten over presenteerstijlen hen beïnvloed. 
Zo ontstond het idee van een sprookje over een belangwekkend thema, 
waarin vele gezichtspunten aan de orde konden komen. Hoe genereer 
je verschillende gezichtspunten? In de module was een zevental stijlen 
van redeneren voorbij gekomen, waarbij elke stijl andere vragen en 
thema’s oproept. Dat onderdeel moet de studenten geïnspireerd hebben, 
want in de tekst van het sprookje zijn ze met enig zoeken duidelijk 
aanwezig. Heb je al het genre en een aantal benaderingen in je hoofd, 
het moet dan wel ergens over gaan. Wat zou het centrale onderwerp 
worden? Na alles wat de studenten in het honoursprogramma hadden 
meegemaakt bleek creativiteit in de wetenschap veertien handen op 
elkaar te kunnen krijgen. Het thema was geboren. Nu moest er gewerkt 
worden, sterker nog, er moest samengewerkt worden. Het verhaal 
moest een titel krijgen, een plot, een verloop, een begin, een einde, een 
omgeving, hoofdrolspelers en interacties tussen al deze elementen. Op al 
die punten moesten beslissingen genomen worden. En natuurlijk werden 
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die beslissingen genomen. Als begeleider heb ik dat proces van dichtbij 
gevolgd. Verschillende keren heb ik ademloos toegekeken hoe efficiënt 
en hoe systematisch te midden van alle onduidelijkheid dit project werd 
aangepakt. Een van die momenten was het bepalen van de volgorde. Op 
kleine briefjes werden onderdelen beschreven, zoals inleiding, uil1, dialoog 
bever paard, hond2, en vervolgens werden al die briefjes op de meest 
logische volgorde gelegd. Op basis daarvan werden de taken verdeeld, 
zodat iedereen of alleen of samen met anderen stukken ging schrijven. 
Die stukken werden onderling van commentaar voorzien, waarbij 
natuurlijk gebruik werd gemaakt van een internetinnovatie, de Dropbox. 
Opmerkelijk was ook te zien hoe dit proces appelleerde aan onvermoede 
talenten bij de studenten. Zo waren er studenten die het niveau gingen 
bewaken. Zo was er een student die het prachtig vond verbindende 
stukken te schrijven. Een andere student begon op een heel natuurlijke 
manier de hele zaak te coördineren. Een van de studenten bleek zich haar 
tekentalent te herinneren en daar zijn de mooie illustraties aan te danken. 

Het was een heel bijzonder proces, waarin de studenten bijzonder 
betrokken en gemotiveerd waren. Het was hun product en daar wilden ze 
voor staan, daar wilden ze voor gaan. Zelfs de grafisch ontwerper van het 
boek heeft zelden zulke duidelijke wensen op zijn bord gekregen.  
In twee steekwoorden weergegeven zou ik mijn indruk van de groep 
en wat daar gebeurde willen duiden als intens en vertrouwen. Intens in 
de manier van werken en het beste uit zichzelf en anderen willen halen. 
Daarnaast vertrouwen in de eigen kwaliteiten en ook vertrouwen in 
elkaars kwaliteiten. Voor een begeleider klinkt wat hier gebeurd is als een 
onderwijskundig sprookje. En zoals het verhaal heeft duidelijk gemaakt: 
sprookjes bestaan echt.
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Bas M.J. Olthof

Geboortedatum: 15 januari 1984, Baarn
Studierichting: Psychologie

Na anderhalf jaar lang vechten tegen deadlines en stressen om opdrachten 
op tijd af te krijgen, waar ik altijd te weinig tijd voor had zit nu twee 
weken na het afronden van mijn Bachelor ook het honoursprogramma 
er bijna op. Toen ik mijn motivatiebrief schreef in mei 2009, deed ik dat 
uit nieuwsgierigheid of ik goed genoeg was om toegelaten te worden. 
Nooit had ik verwacht ook echt toegelaten te worden, maar dat gebeurde 
wel. En weinig wist ik van wat mij boven het hoofd hing. Fokko-Jan 
Dijksterhuis had mij al wel gewaarschuwd dat het honoursprogramma 
echt veel tijd kostte en zwaar was, en dat bleek maar al te waar te zijn. 
De meeste vakken in mijn studie staan voor 5ec, maar zijn dat niet echt. 
Het honoursprogramma was dat wel, niet de moeilijkheidsgraad was het 
struikelblok, maar de ontzettende hoeveelheid tijd die het kostte.  
Elke maandag en woensdagavond laat thuis zijn en dan op dinsdag zitten 
stressen om alles voor woensdag voor te bereiden. Maar de voldoening 
van een afgemaakt essay of afgeronde module was altijd groter dan de 
afkeer ervan tijdens het doen ervan. De balans sloeg altijd door naar 
de goede kant, maar het ging niet altijd vanzelf. In de module “Grote 
Wetenschappers” zat een duidelijke structuur in de week, op maandag 
hield Fokko-Jan een praatje en op woensdag werden we geacht als 
groep met de stof bezig te zijn of een opdracht te maken. Ook al leken 
de woensdagen soms wat warrig en onoverzichtelijk, hoe meer tijd er 
vorderde hoe overzichtelijker deze bijeenkomsten werden. En ook al 
was dat niet altijd het geval, de opdrachten waren zo vorm gegeven dat 
je wel na moest denken over de onderwerpen maar ook de ideeën die 
andere mensen erover hadden. In ons geval werd de module “Grote 
Wetenschappers” halverwege onderbroken voor deel één van de module 
“Wetenschap in Praktijk” en waar Fokko-Jan Dijksterhuis ons elke 
woensdag nog zelf bezig liet gaan, ging Mieke Boon ons op zowel de 
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maandag als de woensdag op systematische wijze onderwijzen in onder 
andere het logisch redeneren, iets waar ik overigens soms nog steeds 
moeite mee heb. Het contrast tussen deze twee modules had nauwelijks 
scherper kunnen zijn, de module “Grote Wetenschappers” leek vaak meer 
op een geschiedenisles en was dat in wezen ook, het was veel verhalender 
en gevoeliger voor interpretatie, terwijl het bij “Wetenschap in Praktijk” 
om vrij strakke manieren van wetenschappelijk redeneren ging. Een 
ander punt waardoor “Wetenschap in Praktijk” in schril contrast stond 
tot “Grote Wetenschappers” was gelegen in het feit dat deel twee van de 
module pas maanden later volgde en het voor mij tot die tijd niet helder 
was, wat ik nou precies aan moest met al die redeneerstijlen, terwijl bij 
“Grote wetenschappers” het altijd duidelijk was waar we mee bezig waren. 
Voor elke wetenschapper die behandeld werd dienden we een essay over 
de persoon, zijn of haar leven en werk te schrijven.  
En zo kabbelde deze module door tot we in januari 2010 aanbelandden 
bij de individuele wetenschapper, waarbij we ineens losgelaten werden 
en zelf een wetenschapper mochten kiezen en zelf teksten mochten 
verzamelen en eigenlijk een soort mini individueel project deden.  
Mijn grote wetenschapper was Daniel Dennett, een ietwat controversieel 
doch vrij markant persoon. Dennett is een cognitief wetenschapper 
die niet aarzelt om over de grenzen van zijn vakgebied heen te stappen 
en naast de thema’s als bewustzijn en het ontstaan daarvan boeken te 
schrijven over geloof, religie en evolutie. Ik kende Dennett’s werk al 
uit mijn studie, maar het zelfstandig bestuderen van zijn boeken en daar 
een mening over vormen was een hele uitdaging. Na de grote afsluiting 
van “Grote Wetenschappers” was het tijd om de module “Wetenschap 
in Praktijk” af te ronden met deel twee, hier gingen we het geleerde 
uit deel één toepassen op het klimaatprobleem. De uitdaging hier was 
vooral om een onderwerp te vinden waaruit bleek hoe psychologie een 
rol kan spelen in het hele klimaatprobleem. Ik heb mij in deze module 
verdiept in de invloed van massamedia op de publieke opinie en daarbij 
vooral gekeken naar wat de impact van media-aandacht is op de publieke 
opinie. Dit heeft misschien niet direct te maken met de kern van het 
klimaatprobleem maar kan zeker een bijdrage leveren in de communicatie 
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hierover van wetenschap richting politici en burgers. Om heel eerlijk te 
zijn vond ik deel twee van deze module leuker en ging ik ook deel één 
meer waarderen, omdat ik nu begreep wat ik met die kennis kon doen.  
En daar ineens was het tijd voor de module waar ik al vanaf dag één 
tegenop had gezien, het “Individueel Project”. Ook al had ik mijzelf 
beloofd er tijdig mee te beginnen, en alle waarschuwingen van de docent 
Miko Elwenspoek ten spijt, besloot ik om in juli en augustus te gaan 
schrijven aan mijn bachelorthese. Daardoor draaide het erop uit dat ik eind 
september en begin oktober met stoom en kokend water het “Individueel 
Project” moest afronden. Het onderwerp, neurale herstructurering van de 
occipitale cortex bij vroeg-blinden, is een onderwerp dat meer in lijn ligt 
met (cognitieve) neurowetenschappen dan met psychologie. En na twee 
en een half jaar psychologie waarvan anderhalf jaar honours weet ik dat 
dit een richting is die mij meer boeit. Na mijn bachelor ga ik daarom een 
researchmaster in Nijmegen doen.
En nu is de laatste fase van het honoursprogramma aangebroken en 
wederom zit ik op de deadline te werken en eigenlijk zelfs iets erover 
heen, omdat ik zoals gewoonlijk mij te veel op de hals heb gehaald. In 
de afgelopen anderhalf jaar heb ik veel geleerd over andermans inzichten 
zowel binnen als buiten mijn eigen vakgebied, en ben ik de meningen van 
anderen meer gaan waarderen. Ik heb naast de feitelijke kennis die ons 
werd aangereikt in de modules ook veel geleerd over wetenschap en hoe 
deze op verschillende manieren vorm kan krijgen. Maar boven alles heb ik 
veel geleerd over mezelf, ook al vergeet ik bij elk nieuw project weer dat 
ik beter moet plannen en geen tien dingen tegelijk moet willen. Ik ben 
ervan overtuigd dat ik die kunst ook ooit wel ga beheersen. Tot die tijd 
werk ik gewoon op de deadlines.
In dit boek ben ik verantwoordelijk geweest voor de bever. En de bever 
heeft niet zoveel op met verandering en werkdruk, de bever gelooft meer 
in structuur en afspraken. Eigenlijk is de bever helemaal niet zoals ik 
maar eerder de tegenhanger van mezelf. Het vormde een uitdaging om 
zo’n heel ander standpunt te verdedigen, iets wat ik met veel plezier heb 
getracht te doen. Literatuur waardoor ik mij heb laten inspireren is onder 
andere: 
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Hothersall, D. (2004). History of psychology. New York, NY: McGraw-Hill.
Remmerswaal, J. (2003). Handboek Groepsdynamica, een inleiding op theorie en 
praktijk. Soest: Uitgeverij H. Nelissen.
Mill, J.S. (2009). Principles of Political Economy. Salt Lake City, UT: 
Gutenberg Project (Ebook).
Mill, J.S. (2009). Utilitarianism. Salt Lake City, UT: Gutenberg Project (Ebook).
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Cindy Paans

Geboortedatum: 25 september 1987, Arnhem
Studierichting: Psychologie

Al in het begin van mijn eerste studiejaar had ik via een docent en de 
studieadviseur over het honoursprogramma gehoord. In eerste instantie 
was ik erg enthousiast, maar gaandeweg twijfelde ik steeds meer of het wel 
iets voor mij was. Aan mijn cijfers te oordelen kon ik het wel aan, maar het 
was een hoop extra werk en ik had zat andere hobby’s waar ik graag mijn 
tijd aan besteedde. Toen ik de uitnodiging kreeg om mee te doen wilde ik 
in eerste instantie niet meedoen. Na wat gesprekken met vrienden heb ik 
toen echter toch een brief gestuurd. Ik kon meedoen, zo bleek. Ik kwam 
naar het programma met de hoop de uitdaging te vinden die de studie 
zelf niet bood, een bredere kennisbasis te krijgen en mijn academische 
vaardigheden, zoals schrijven en presenteren, te verbeteren. Aan deze drie 
verwachtingen heeft het programma ruimschoots voldaan.

Tijdens de module “Grote Wetenschappers” hebben we ons beziggehouden 
met het schrijven van essays over een aantal grote namen. Het lezen 
van de belangrijke werken van deze wetenschappers deed ik met 
enthousiasme. Het schrijven zelf was echter lastiger. Wanneer is een essay 
nou goed genoeg? Zelf vind ik essays vaak vrij saai om te lezen, dus was 
mijn belangrijkste vraag hoe ik een essay kon schrijven dat leuk was en 
de interesse van de lezer opwekte. Deze worsteling vond zijn hoogtepunt 
in het (voor mijn gevoel ellenlange) essay over mijn eigen wetenschapper: 
Sun Tzu. Deze oude Chinees, met zijn werk over krijgskunde, was een 
vreemde eend in de bijt van de grote wetenschappers. Alle behandelde 
wetenschappers waren mannelijk, westers en van na de renaissance.  
Dat was voor mij één van de redenen om juist iemand te kiezen die ver 
van deze omschrijving afstond. Nog even heb ik gezocht naar een  
vrouw uit de antieke wereld, maar die bleken nog schaarser aan de grond 
dan verwacht.
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Het hoogtepunt van het programma zat voor mij in deze module bij 
het essay over Newton, waarbij ik uitgedaagd werd te schrijven over een 
onderwerp waar ik eigenlijk niet veel over wist. Ik kijk met veel plezier op 
dit proces terug.
Bij de module “Wetenschap in Praktijk” vond ik vooral het logisch 
redeneren een grote meerwaarde hebben. Dit is iets wat ik kort daarna al 
in mijn studie heb kunnen gebruiken.
Hierna volgde het “Individueel Project “waarbij we een onderzoeksvoorstel 
schreven. Het onderwerp waarin ik me verdiept heb is Self-report measures 
for the assessment of posttraumatic stress-disorder in children. Dit geheel had 
voor mij veel weg van een worsteling. Het vele inlezen, schrijven en 
herschrijven was een moeilijke en uitdagende opgave. Het viel me zwaar 
een inhoudelijk goede vraag te stellen die mij persoonlijk dusdanig boeide 
om er een hypothetische 4 jaar van mijn leven aan te kunnen wijden. Het 
uiteindelijke onderwerp heeft zeer zeker mijn aandacht getrokken en mijn 
interesse gewekt. De enorme hoeveelheid tijd echter die in formuleringen, 
interpunctie en woordaantallen is gaan zitten viel me tegen. Al met al 
heeft dit project me doen afvragen of onderzoek doen wel iets voor mij 
is. Ik ben er nog niet helemaal over uit. De afsluitende “Synthese”, die dit 
boek als eindresultaat heeft, was voor mij een luchtige verademing na al 
die hoofdbrekens die de vorige modules teweeggebracht hadden.
De twijfel over of het honoursprogramma wel iets voor mij is, is eigenlijk 
tot het eind gebleven. Nog steeds ben ik er niet helemaal over uit. Het was 
leerzaam, zwaar en tot nadenken stemmend. Zonder het programma was 
mijn studie wellicht wat saai geweest. Ook heeft het programma er voor 
gezorgd dat ik vragen ben gaan stellen over wetenschap en de aard ervan. 
Wetenschap is toch niet zo heilig en goed als het mij in eerste instantie 
leek. Je moet er toch vooral mee leren werken, denk ik.
In plaats van een oplossing voor je problemen en een antwoord op je 
vragen, is het veel meer een instrument om je hierbij te helpen. De 
vragen moet je zelf bedenken en het antwoord op je vragen moet je zelf 
vinden. Of wetenschap zijn ideaalbeeld van de opwindende speurtocht vol 
nieuwsgierigheid en avonturen waarmaakt, ligt vooral aan jezelf en hoe je 
er zelf in staat. Het is niet inherent aan wetenschap.
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In het verhaal vertolk ik de rol van de papegaai. Deze gevederde vriendin 
is een extremere versie van mijn eigen mening. Voor mij is creativiteit een 
vaag begrip waarover iedereen iets anders zegt. Wanneer erover gesproken 
wordt is voor mij zelden duidelijk van welke definitie op dat moment 
gebruik gemaakt wordt. Het is een term zoals de psychologie er vele kent. 
Eerst bedenkt men een term, zoals intelligentie, depressie of creativiteit. 
Vervolgens lijkt er een hele zoektocht plaats te vinden naar wat daar nu 
precies onder valt en wanneer iets of iemand aan de term voldoet.  
Dat geeft me soms het gevoel dat aan dergelijke termen te veel waarde 
gehecht wordt.
Om juist een papegaai als dier te kiezen, heeft voor mij veel met het 
kleurige uiterlijk ervan te maken. De papegaai in het verhaal is een rode 
ara. Deze dieren hebben grappig genoeg alle primaire kleuren in hun 
verenpak zitten. Ik vind het een leuke tegenstelling dat het juist zo’n 
kleurrijk dier is dat het bestaan van een begrip als creativiteit ontkent. 
Het is juist dit dier dat ook buiten het bos rondhangt en een beetje haar 
eigen gang gaat. Zij zou wellicht volgens sommige definities zelfs creatief 
genoemd kunnen worden. 

Literatuur die mij in dit verhaal geïnspireerd heeft:
Berk, L.E. (2008). Child development. Boston, Mass: Pearson Education (US).
Hothersall, D. (2004). History of psychology.  New York, NY: McGraw-Hill.
Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P.M.G. (2008). 
Handboek Psychopathologie; deel 1: basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum.
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Elmar L. Gool 

Geboortedatum: 19-10-1990, Alphen aan den Rijn 
Studierichting: Biomedische Technologie

Het honoursprogramma zit er bij het schrijven van dit stuk bijna op.  
Ik durf te zeggen dat in deze anderhalf jaar een vriendschap is opgebouwd. 
We hebben veel uren met elkaar doorgebracht en gedurende deze periode 
waren de tweewekelijkse bijeenkomsten vaak gezellig en productief 
tegelijk. Met een enthousiaste begeleider bij het bureau hebben we 
geluisterd, gediscussieerd, gepresenteerd, geschreven, getekend, gelachen 
en geploeterd. Iets wat zeker is, is dat ik gedurende de negenentachtig 
bijeenkomsten zeker een hoop heb geleerd. Een deel bewust, maar ook 
een deel onbewust in mijn manier van denken en relativeren. Soms waren 
de bijeenkomsten ook wel eens anders. Na een lange dag van acht uren 
college bij je eigen opleiding, moest er dan nòg twee uren geploegd 
worden. Ik beken dat dit dan niet altijd meeviel. Maar dit leverde ook wel 
situaties op die ik niet snel zal vergeten. We staarden met z’n allen dan 
suf naar de begeleider en probeerden nog iets van de stof door te laten 
dringen. Een keer hebben we een kratje bier meegenomen om toch de 
stof door te kunnen komen.
De eerste module (Doomsday genaamd) vond ik een leuke kennismaking 
met het honoursconcept: Op een interactieve manier collegestof 
behandelen over zeer diverse, algemeen wetenschappelijke, onderwerpen. 
In de tweede module ging het over de geschiedenis van wetenschap, 
waarin een aantal bekende wetenschappers werden besproken. Hierbij zal 
ik vooral het verschil in uitvoering tussen de wetenschap van de vorige 
eeuw(en) en de huidige wetenschap onthouden. Mijn eigen gekozen 
wetenschapper, Camillo Golgi, heeft mij doen inzien dat geluk een 
belangrijke factor bij wetenschap kan zijn. Bij derde module bekeken 
we de huidige gebruikelijke uitvoering van wetenschap, met daarbij de 
grenzen en beperkingen. Dit zal later veel helpen bij het zelf onderzoek 
doen, in algemeen begrip en interpretatie van de uitkomsten. In de vierde 
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module ging het vooral om het ontwikkelen van een eigen onderzoek. 
Het uitvoeren hiervan kwam niet aan bod. Gedurende een half jaar ben 
ik bezig geweest met jaarlijks terugkerende veranderingen in de hersenen. 
Ik heb hier veel geleerd over het tot stand komen van onderzoeken en de 
onverwachte rompslomp die dit met zich mee brengt. De mogelijkheid 
om je volledig in een wetenschappelijk gebied te verdiepen en daar 
creatieve nieuwe vragen te stellen vond ik een unieke ervaring. Je 
kon volledig je eigen nieuwsgierigheid volgen op zoek naar een leuk 
onderzoek.

Dit heb ik ook proberen terug te laten komen in deze afrondende module. 
Het karakter van de hond zit namelijk vol nieuwsgierigheid. Hij wil 
leren begrijpen hoe dingen werken en welke invloed dingen op elkaar 
uitoefenen. De hond wil weten welke rol de rups in de dierensamenleving 
had. Hij wil weten wat er gebeurde toen de rups weg was en of de 
aanwezige dieren wel zonder hem hun activiteiten konden voortzetten. 
De rups bracht de innovatie en creativiteit tot de dieren en de hond 
voerde een onderzoek uit om de noodzakelijkheid hiervan te peilen.  
Hij is van mening dat het belangrijk is om deze eigen interesse te volgen 
om op een creatieve manier oplossingen te zoeken. Dit is bij creativiteit 
in de wetenschap niet anders. Nieuwsgierigheid is naar mijn mening 
van groot belang binnen de wetenschap. Het zorgt ervoor dat niet alleen 
de voor de hand liggende onderzoeken uitgevoerd worden, maar ook 
onderzoeken die op het eerste gezicht niets opleveren. Zo wordt een 
brede oriëntatie van de wetenschap gehandhaafd en worden er innovatieve 
uitkomsten gevonden. Naarmate het aantal mensen dat in de wereld met 
wetenschap bezig is groeit, zal wetenschap steeds breder worden en sneller 
plaatsvinden. Om iets op een unieke manier te kunnen onderzoeken, zal 
creativiteit van steeds groter belang worden.

Het honoursprogramma was voor mij de eerste echte aanraking met 
het wetenschapsproces. Ik heb gezien dat, na de studie, het leren niet zal 
ophouden. Wetenschap is een groot leerproces. Tijdens het zelf onderzoek 
doen leert men nieuwe methoden en krijgt men nieuwe inzichten.  
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In het leren toepassen van wetenschap vindt dit in grote mate plaats, maar 
ook daarna bij de wetenschappelijke carrière gaat het leerproces door. 
Hierbij gaat het vergaren van wetenschappelijke kennis op twee manieren. 
Een begeleider kan zijn kennis actief op een onderzoeker overdragen (in 
dat geval wordt hij een ‘goeroe’ genoemd), waarbij de onderzoeker een 
passieve rol aanneemt. Hij laat de kennis van anderen tot zich komen en 
gebruikt dit om onderzoek succesvol af te ronden. In het andere geval laat 
een begeleider de kennis, die al onbewust in de onderzoeker aanwezig 
is, geboren worden. De begeleider wordt dan ook wel ‘verloskundige’ 
genoemd. Een onderzoeker breidt door eigen inzet vaardigheden en 
kennis uit en loopt hierdoor ook wel eens tegen de muur.
In het dierenverhaal is duidelijk dat de rups voor de meeste dieren een 
goeroe is. Ze krijgen veel hulp van een leermeester en deze stuurt hen 
vaak in de juiste richting bij het leerproces. De rol van de hond hierbij is 
het analyseren van het proces dat ontstaat als de leermeester wegvalt en 
de beesten zichzelf moeten gaan redden. Dit levert soms wat onzekere 
situaties op, doordat ze geen idee hebben wat te doen. Een inzicht dat de 
hond opdoet is dat het eigenlijk helemaal niet altijd noodzakelijk is om 
zo’n sturende factor te hebben. Een aantal beesten kan zich, na enige tijd, 
prima redden in de nieuwe situatie. Gedurende het verhaal beginnen ze 
steeds meer kennis te vergaren op de ‘verloskundige’ manier. Ze hebben 
een missende factor (namelijk creativiteit) uiteindelijk opgevangen en 
zichzelf die langzamerhand eigen gemaakt. In dit proces zijn ze zelf 
ondernemender geworden om dingen aan te leren.
Bij de twee manieren van leren zit een heel verschillend belang van 
creativiteit. Bij het leren van een goeroe is creativiteit een stuk minder 
belangrijk dan bij het zelf uitvogelen. Afhankelijk van de taak van een 
onderzoeker is creativiteit meer of minder van belang. Indien een 
onderzoeker slechts een deeltaak van een onderzoek uitvoert is deze 
creativiteit niet noodzakelijk. Echter de bedenkers van deze vragen 
hebben wel degelijk innovatieve ideeën nodig. Daarom zou ik bevestigend 
antwoorden indien mij de vraag gesteld zou worden of creativiteit 
essentieel is voor de wetenschap. In de wetenschap moeten pioniers 
zitten die een groep meetrekken in hun creatieve ideeën. Alleen zo 



156

kunnen innovatieve ideeën als het Global Positioning System, Magnetic 
Resonance Imaging of World Wide Web ontstaan.

Mijn bron voor de goeroe-verloskundige theorie is:
Boogaart, R.J.U. & Brugman, M. & Moor, A., de (Eds.) (2008), Goeroes en 
verloskundigen: Leidse wetenschappers over hun leermeesters en leerlingen. 
Leiden: Universiteit Leiden, Pre-University College.
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Gloria Grommisch

Geboortedatum: 23 juli 1990, Cottbus, Duitsland
Studierichting: Psychologie

Toen ik in mei 2009 een mailtje over het honoursprogramma ontving, was 
ik wel verrast. Ik hoorde er voor het eerst van en ik zou in aanmerking 
komen om deel te nemen. Ik vond het wel een vreemd idee dat ik bij 
de beste 10% van de studenten van de UT behoorde. Ik had het gewoon 
niet verwacht. Het programma klonk wel heel leuk: 30 EC naast je studie, 
verschillende modules – een uitdaging dus. Wat me verder nog heel 
leuk leek was de samenwerking met gemotiveerde studenten uit andere 
studierichtingen. Ik was me ervan bewust dat het heel wat tijd ging 
kosten, maar voor mijn gevoel had ik nog wel wat tijd over. Ik vroeg me 
natuurlijk af en twijfelde ook wel of het honoursprogramma met studie, 
hobby’s, bijbaan en bestuur te combineren zou zijn en of ik het aan zou 
kunnen, maar mijn ouders bemoedigden mij om te solliciteren. Een paar 
weken later stuurde ik mijn motivatiebrief op, werd uitgenodigd voor een 
gesprek en uiteindelijk toegelaten. 
Ik ben blij dat ik de kans heb gegrepen en het honoursprogramma heb 
gevolgd. Ik heb er veel van geleerd – niet alleen inhoudelijk, maar ook 
over mezelf en mijn mogelijkheden. Het kostte natuurlijk heel wat tijd 
en soms was er ook wat meer motivatie en doorzettingsvermogen nodig, 
maar het was zeker de moeite waard. 
Gestart zijn we met “Doomsday”, de introductie- en kennismakingsmodule. 
We gingen kijken naar NEO’s, de gevolgen en maatregelen die genomen 
moeten worden als een asteroïde op de aarde neer zou storten. Hier 
werden al de verschillen tussen de verschillende studierichtingen duidelijk 
en deze leverden leuke discussies op, maar we moesten duidelijk nog 
leren ons in de ander in te leven en vanuit een andere invalshoek naar 
problemen te kijken. 
De volgende module, “Grote Wetenschappers”, heeft mij veel opgeleverd. 
Ik heb geleerd kritischer naar literatuur te kijken en het heeft mijn 
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interesse gewekt voor andere disciplines. Ik vond het heel leuk om de 
originele werken te lezen en te kijken of de wetenschappers daadwerkelijk 
grote wetenschappers zijn geweest, ook al was deze vraag niet zomaar te 
beantwoorden. Het was ook niet zo makkelijk om binnen de groep een 
voor iedereen acceptabele definitie van wetenschap te vinden, iedereen 
had er namelijk een andere opvatting over. Het was wel even wennen 
om op een hele andere manier en vanuit verschillende invalshoeken naar 
wetenschap te kijken, maar het maakte het zeker leuk en interessant.  
Door het schrijven van de essays over Darwin, Machiavelli, Newton, Freud 
en over mijn eigen grote wetenschapper, Paul Watzlawick, kon ik mijn 
taalvaardigheden verbeteren en heb ik geleerd om meer gestructureerd 
en vooral efficiënter te werk te gaan. Ik ga nu niet meer eeuwig 
erover nadenken, ik doe het gewoon. Verder vond ik het heel leuk de 
wetenschappers in mijn eigen leven te plaatsen, zo ging het essay over 
Darwin bijvoorbeeld over de selectie en evolutie in mijn studentenhuis. 
In de volgende module, “Wetenschap in Praktijk”, gingen we kijken naar 
redeneerstijlen, modellen en de analyse van wetenschappelijke artikelen. 
De opdrachten waren meer theoretisch en gingen mij iets minder 
goed af, maar de opgedane kennis en vaardigheden, onder andere het 
onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zijn belangrijk voor mijn studie  
en kan ik goed gebruiken.
In het “Individuele Project” gingen we een onderzoeksvoorstel schrijven. 
Mijn thema was: De paranoïde persoonlijkheidsstoornis en levensverhalen.  
Ik vond het spannend om te zien hoe een onderzoeksvoorstel opgebouwd 
en geschreven moet worden. Het was leuk om zich een half jaar in een 
onderwerp te verdiepen en er steeds meer over te weten te komen. 
Tussentijds had ik het gevoel alleen maar meer vragen te kunnen bedenken 
in plaats van meer kennis op te doen, maar waarschijnlijk hoort dat wel 
bij het proces. Mijn begeleiders, Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof, 
hebben mij geholpen een mooi onderzoeksvoorstel te schrijven. Ik kan 
wel zeggen dat ik er tevreden over ben. Heel leuk is dat ik het onderzoek 
nu ook daadwerkelijk (iets kleinschaliger) mag uitvoeren voor mijn 
bacheloropdracht.
De “Synthese”, de laatste module, stond in het teken van intensieve, 
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inspirerende en creatieve samenwerking. Het was een hele andere  
manier van werken. We moesten afspraken maken, compromissen vinden 
en elkaars meningen respecteren om tot een gezamenlijk eindproduct  
te komen. 

Mijn karakter in het verhaal is het paard. Ik heb sinds vorig jaar een 
verzorgpaard, Sorai genaamd. Ze heeft mij geïnspireerd. Sorai is heel lief, 
maar in tegenstelling tot het paard in het verhaal is Sorai dominant en 
dikwijls eigenwijs. Ik moest (niet alleen in de omgang met haar) leren mij 
door te zetten. Het paard in het verhaal denkt veel na en maakt zich druk 
over de gedachten en meningen van anderen, een eigenschap die ik ook 
van mezelf ken (niet zo overdreven natuurlijk). Ook ik moest eerst leren 
om op mijn vaardigheden te vertrouwen en mijn mond open te trekken 
om mijn mening te uiten. Naast de creativiteit in het verhaal staat voor 
het paard het thema vrijheid centraal. Ook binnen het honoursprogramma 
speelde de vrijheid voor mijzelf een rol. Het biedt ontzettend veel 
mogelijkheden, maar tegelijkertijd zijn er ook beperkingen. Ik wist wel 
van te voren dat het programma anderhalf jaar zou duren, maar toch  
vond ik het jammer dat het nauwelijks mogelijk is om de minorruimte 
met een buitenlandse stage in te vullen én het honoursprogramma 
succesvol af te ronden.  
Net als het paard in ons dierenverhaal heb ik mezelf beziggehouden met 
gedachten over de vrije wil en het lichaam-geest probleem. Bestaat er 
een vrije wil? Worden we niet altijd door iets of iemand beïnvloed? Het 
belangrijkste dat het paard in ons verhaal leert is dat het op zichzelf moet 
vertrouwen. Iedereen heeft sterke en zwakke punten en het ligt aan jezelf 
wat je ermee doet. Ook ik heb, mede door het honoursprogramma, meer 
inzicht gekregen in wat binnen mijn mogelijkheden ligt. 

Ik heb met veel plezier de teksten en dialogen voor ons boek geschreven 
en de dieren getekend. Ik had al sinds begin van mijn studie niet meer de 
tijd genomen om te tekenen. Ik ben heel blij dat ik papier en potlood heb 
gepakt en het tekenen voor mij als hobby terug heb ontdekt. 
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Mijn huisgenoten noemen het honoursprogramma de “slimme mensen 
club” en mijn ouders noemen het het “Streberprogramm”. Als ik deze 
begrippen zo hoor, vind ik ze eigenlijk niet bij mij passen. Ik ben er nog 
steeds niet over uit of ik echt een honoursstudente ben of wil zijn, maar 
het honoursprogramma heeft definitief mijn eigen grenzen verlegd en 
uitdagingen geboden. Ik heb meer inzicht in wat wetenschap is en wat het 
voor mij betekent. Ik durf te zeggen dat wetenschap wel bij mij past als de 
creativiteit daarbinnen een vaste plek heeft en deze behouden blijft. 

Literatuur die mij geïnspireerd heeft:
Cunningham, S. (2000). What is a mind? An Integrative Introduction to the 
Philosophy of Mind. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc. 
Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. 
Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Pink, T. (1996). The psychology of freedom. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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Loraine Busetto

Geboortedatum: 1 oktober 1990, Rüsselsheim, Duitsland
Studierichting: European Studies

Ik heb mijn motivatiebrief voor het honoursprogramma opgestuurd omdat 
ik wilde weten of het zou lukken; of ik goed genoeg zou zijn. De eerste 
ontmoeting met de andere honoursstudenten (toen nog een groep van 15) 
was best intimiderend, aangezien iedereen wel een verhaal over de meest 
indrukwekkende studieresultaten en extracurriculaire activiteiten wist te 
vertellen. Het honoursprogramma werd voor mij aantrekkelijker naarmate 
de groep kleiner werd. Je leert je medestudenten beter kennen, discussies 
verlopen gecoördineerder en volgens mij gaat de kwaliteit van het onderwijs 
omhoog. Ik heb verschillende dingen door het honoursprogramma geleerd, 
bijvoorbeeld ben ik blij dat het programma mijn interesse voor andere 
vakgebieden gewekt heeft en dat ik beter met andere mensen en hun 
meningen kan omgaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit voor mijn 
deelname in het programma niet het geval was. Maar misschien heb ik 
door meer interesse te krijgen een beter gevoel voor de complexiteit en de 
diversiteit van meningen over een bepaald thema gekregen. Ik denk dat we 
een heel respectvol groepje zijn geworden dat erg productief kan werken. 
Je merkt vaak dat het in groepsdiscussies om gelijk krijgen en je eigen zin 
doorzetten gaat. Volgens mij was dat bij ons in het begin ook het geval, maar 
dat is veranderd. Nu bouwen we op elkaars ideeën op en zo kom je samen 
op een ander, beter punt uit. These, antithese, synthese; aufheben. 
Één van de hoogtepunten van het honoursprogramma voor mij was het 
essay over Albert Camus dat ik tijdens de module “Grote Wetenschappers” 
geschreven heb. Ik ben hier erg trots op, omdat het volgens mij alle sterke 
punten van de voorafgaande essays samenbrengt, vooral de structuur van 
het essay over Darwin, en de eigen mening of beoordeling die ik in het 
essay over Newton heb toegevoegd. En het brengt een nieuw element dat 
ik in de essays hiervoor miste: Passie voor waarover je schrijft. In de tijd 
dat ik het essay schreef was ik zelf heel erg bezig met de vraag: Wat is de 
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zin van het leven? Het lezen en schrijven over Camus heeft me geholpen 
hierover na te denken. Ik vond het niet alleen een grote uitdaging het 
hierover te hebben – ik vond het ook ontzettend leuk!

Het dieptepunt van het programma had met het programma zelf vrij 
weinig te maken, het was meer het feit dat ik ziek werd toen wij aan 
de module “Individueel Project” (een onderzoeksvoorstel schrijven) 
begonnen. Pfeiffer hebben en iets extra naast je studie willen doen is niet 
echt een goede combinatie, daar ben ik toen wel achter gekomen. Toen 
ik in september uiteindelijk weer gezond was, was het een opluchting 
het voorstel te verbeteren. Het thema van het voorstel vind ik nog steeds 
boeiend: The impact of the new legal status of the Charter of Fundamental Rights 
on the protection of human rights in the European Union. Met andere woorden: 
als je een verandering in de Europese wetgeving hebt, wat heeft dat  
voor consequenties voor de bescherming van mensenrechten in de 
Europese Unie? 
Uiteindelijk werd het tijd om het honoursprogramma af te ronden. 
Hoewel dit niet in vorm van een boek moest gebeuren, werden andere 
opties snel eigenlijk meer als grap gezien. Waar wij als groepje wel heel 
bewust en overtuigd voor kozen was dit: Wij willen iets samen schrijven. 
(En wij willen niet weer essays schrijven, die dan los van elkaar in een 
boek staan.)
Hierover waren we het snel eens, daarna kwam het echte werk. Veel 
interessante en leuke discussies volgden. En het samenwerken, wat toen ook 
echt moest gebeuren, liet de een of ander misschien toch met een zucht 
naar de essays terugdenken. Het was maar goed dat het gezellig bleef!
Mijn dier in het verhaal is de uil. Ik heb bewust voor een dier gekozen dat 
niet mijn visie op creativiteit weerspiegelt. De eerste reden om dit te doen 
was om het verhaal gebalanceerd te houden; als alle dieren pro creativiteit 
zijn, ben je snel uitgepraat. De tweede (en misschien betere) reden was 
dat ik van mijzelf weet dat ik heel erg kritisch over andere mensen kan 
zijn. Ik eis veel en ik vind het moeilijk te accepteren als er minder komt 
dan ik verwacht. Ik weiger dan ook mij in mijn medemens te verplaatsen 
om hem beter te kunnen begrijpen, en dat is een zwaktepunt. Ik heb de 
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afgelopen twee jaar op de UT (naast vele positieve) een aantal negatieve 
ervaringen gemaakt met betrekking tot creativiteit, flexibiliteit, vrijheid, 
spontaniteit etc. Komt dit door het systeem of enkele personen? Is het 
hypocrisie, incompetentie of gemakzucht? Of zit er een reden achter die 
ik (nog) niet zien of begrijpen kan? Door mij in het perspectief van de uil 
te verplaatsen, probeerde ik dit te begrijpen. 
Geleidelijk werd voor mij duidelijk dat de uil, zoals hij in het verhaal 
verschijnt, een schets zou blijven; een overdreven cartoon die veel 
negatieve eigenschappen op een overdreven manier tot uiting brengt. 
Op deze manier werd de uil namelijk door de andere dieren gebruikt 
– als projectievlak voor alle denkbare negatieve eigenschappen en als 
instrument om hun eigen meningen over creativiteit duidelijk te maken. 
En zo kwam tijdens het schrijven steeds weer de vraag in mij op: Is de uil 
de dader, de zondebok of de tragische held van het verhaal?

Mijn stukjes zijn geïnspireerd door o.a. de volgende werken:
Huxley, A. (2004). Brave New World. New York: HarperCollins Publishers. 
Orwell, G. (2008). Animal Farm. London: Penguin Books Ltd.
Saint-Exupéry, de A. (1993). Le petit prince. Paris: Gallimard.
Golding, W. (2005). Lord of the Flies London: Faber and Faber Ltd.
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery 
and invention. New York: HarperCollins Publishers.
Cropley, D., Cropley, A., Kaufman, J. & Runco, M. (2010). The Dark Side of 
Creativity. New York: Cambridge University Press.

Mijn eigen visie op creativiteit? Ik denk dat creativiteit belangrijk is, 
vooral in verband met vrijheid om te denken en te doen. Als je alles in 
vaste patronen dwingt kan er vast ook iets goeds uitkomen. Maar iets 
fantastisch, baanbrekends, nieuws, onverwachts, iets dat echt verandering 
brengt? Dat kun je dan maar beter niet verwachten. Uiteindelijk komt het 
er dus op neer dat je een keuze moet maken. Wil men middelmatigheid 
of excellentie? Met deze keuze komt verantwoordelijkheid voor onszelf 
als mogelijke wetenschappers van morgen en verantwoordelijkheid voor 
degenen die vandaag de wetenschappers van morgen vormen. 
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Martin H. Klein Schaarsberg

Geboortedatum: 12 november 1989, Wierden
Studierichting: Advanced Technology

Zoals wel vaker gebruikelijk bij academische gelegenheden, begon en 
eindigde het honoursprogramma voor mij met een borrel. De borrel 
waar het allemaal mee begon was de cijfer-bekendmakings-borrel van 
Introduction to Engineering II, een eerstejaarsvak van mijn studie.  
Daar werd ik door Miko Elwenspoek, docent van zowel mijn studie als 
het honoursprogramma, benaderd met de vraag of het honoursprogramma 
misschien wat voor mij was. Ik had er al een keer eerder van gehoord, en 
na wat wikken en wegen besloot ik de uitdaging aan te gaan.
Waarom ga je vrijwillig 30 EC extra studeren naast je studie? Ik had 
genoeg redenen: “Het is een prachtige mogelijkheid om mezelf verder 
te ontwikkelen”, “Het is academische vorming pur sang, iets wat ik 
binnen mijn studie toch wel een beetje mis”, “Ik loop makkelijk binnen 
bij topdocenten en -onderzoekers” en “Ik mag samenwerken met een 
zeer diverse, maar enorm gemotiveerde groep studenten”. Daarbij is 
het honourscertificaat natuurlijk ook een erg mooie aanvulling op het 
bachelordiploma. De keerzijde was dat het programma veel tijd zou gaan 
kosten. Ik heb daarom na overleg met mijn studieadviseur besloten om 
maar iets minder hard te gaan studeren, omdat ik niet bereid was mijn 
sport (roeien) en ontspanning op een veel lager pitje te zetten. 
Achteraf ben ik blij dat ik de keuze gemaakt heb. Het honoursprogramma 
heeft mij veel waardevolle ervaringen opgeleverd die ik anders niet 
had gehad. Wanneer de zoveelste vrije avond of zelfs het zoveelste vrije 
weekend opgeofferd moest worden om het werk gedaan te krijgen, vroeg 
ik mezelf wel eens “Waarom doe ik dit?” Gelukkig heb ik mijzelf telkens 
weer over deze momenten van twijfel heen kunnen zetten en kan ik nu 
terugblikken op anderhalf jaar honours.
Het programma begon met de module “Doomsday” met Marc Uetz, 
die nogal chaotisch verliep doordat we weinig ervaring hadden met 
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multidisciplinaire samenwerking. In de module “Grote Wetenschappers” 
ging het samenwerken al beter doordat we meer te weten kwamen over 
verschillende vakgebieden. De analyse van de originele werken van het 
inmiddels bekende viertal wetenschappers onder leiding van Fokko-Jan 
Dijksterhuis was daarbij een stevige opfriscursus kritisch denken. Een 
belangrijk aspect van van deze module vormde het schrijven, wat ik 
telkens weer als een enorme worsteling ervoer, maar dat wel een aantal 
essays heeft opgeleverd waar ik trots op ben. Een van de dingen die me 
enorm is bijgebleven is een stukje uit de feedback op mijn Machiavelli-
essay: “Ik verbaas me nog maar een keer over het feit dat je zegt dat het 
schrijven je zoveel moeite kost. Dat is aan het eindproduct niet af te zien!” 
Als afsluiting van de module heb ik me verdiept in het werk van Albert 
Einstein. Het lezen van de relativiteitstheorie zoals Einstein deze zelf 
geformuleerd heeft was interessant en uitdagend.
De module “Wetenschap in Praktijk” gaf met argumentatiestructuren 
en wetenschappelijke modellen een meer theoretisch kader om 
wetenschapsbeoefening te kunnen analyseren. Met hulp van Mieke Boon 
leerden we hoe we effectief wetenschappelijke artikelen moest lezen, een 
vaardigheid die direct van pas kwam bij het “Individuele Project”. Hierbij 
ben ik op zoek gegaan naar een niet eerder gestelde en beantwoorde 
onderzoeksvraagstelling in de nanotechnologie, een nieuw en bruisend 
vakgebied. Het proces was leerzaam en uitdagend, maar soms ook 
frustrerend. Gelukkig werd ik hierin goed ondersteund begeleid door 
Miko Elwenspoek. Het gaf veel voldoening om uiteindelijk een concept-
onderzoeksvoorstel te kunnen schrijven, getiteld Nanosieve-supported self-
assembled DNA origami membranes 
Na het individuele project kwam de hele groep weer bij elkaar voor de 
“Synthese”, de grande finale van het honoursprogramma. Het resultaat 
van deze fantastische creatieve ervaring, ondersteund door Henk Procee, 
heeft u nu in uw handen. Het duurde lang voordat we ook maar een 
richting voor dit product hadden gevonden. Na de lange aanloop kwamen 
we uiteindelijk in een creatieve stroomversnelling terecht. Schrijven, 
praten met de ontwerper, redigeren, een fotoshoot: het was een geweldige 
ervaring om alles op zijn plek te zien vallen. Ik blijf me verbazen hoe het 
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gelukt is om met zeven zulke verschillende mensen toch een gezamenlijk 
product te kunnen maken. 

Mijn karakter in het verhaal is de spin. De spin is eigenwijs en laat van zich 
horen. Het karakter van de spin is deels op mijzelf gebaseerd. Ik werk ook 
nauwkeurig, sta open voor vernieuwing, maar ben soms ook onhandig. 
Ik vind het net als de spin leuk om te zoeken naar manieren om werk 
efficiënter te doen of problemen op te lossen. In het verhaal wil ik het 
belang van fundamenteel en vrij onderzoek onderstrepen. Daarbij geldt het 
conflict tussen de spin en de uil als een metafoor voor de spanning tussen 
wetenschap en samenleving. Onderzoekers worstelen met bureaucratie om 
financiële ondersteuning te krijgen. De politiek roept ‘kenniseconomie’ 
terwijl ze grote bezuinigingen doorvoert. Daarnaast wordt vaak onderschat 
hoe onwetendheid in de samenleving ervoor zorgt dat er met argusogen naar 
de wetenschap gekeken wordt.

Creativiteit in de wetenschap manifesteert zich naar mijn inzicht vooral op 
plekken waar verschillende vakgebieden samenkomen. De kruisbestuiving 
van kennis en ervaring tussen verschillende disciplines levert inspiratie voor 
compleet nieuwe ideeën, maar genereert ook nieuwe toepassingen voor 
bestaande ideeën. Omdat bij grensoverschrijdende wetenschap vaak buiten de 
gebaande paden wordt getreden is het resultaat van tevoren doorgaans moeilijk 
in te schatten. Ik denk dat het belangrijk is om dit in het achterhoofd te 
houden wanneer over er over wetenschappelijk onderzoek (en de financiering 
daarvan) gepraat wordt. En dan de afsluitende borrel. De ceremoniële 
afsluiting van anderhalf jaar honours, waarin ik veel geleerd heb, mezelf ben 
tegengekomen, en genoten heb. Een moment van reflectie op wisselend 
geslaagde samenwerking, essays en verkenning van wetenschap. Wat is me nu 
het meeste bijgebleven? Ik denk dat dat toch wel de samenwerking met de 
andere studenten is. De bijzondere mix van achtergronden en de gedeelde 
motivatie was een enorme bron van inspiratie en energie. En dat zelfs na een 
lange dag studeren, een zware roeitraining en een veel te klein gaatje om te 
eten. Ik proost op het voortbestaan van creativiteit in de wetenschap!
Bij het schrijven heb ik me laten inspireren door:
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Allen, R.E. (1994). Winnie-the-Pooh on Management. New York: E.P. Dutton, 
Inc.
Csikzentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery 
and invention. New York: HarperCollins Publishers.
Feynman, R.P. (1992). Surely You’re Joking, Mr. Feynman!. Londen: Vintage.
Guedj, D. (2010). De Stelling van de Papegaai. Amsterdam: Anthos.
Hessels, L. (2010). Science and the Struggle for Relevance. Dissertatie, 
Universiteit Utrecht, gezien op http://www.udoc.nl/
docs/5e1647/?source=related
Isaacson, W. (2007). Einstein: His Life and Universe. Londen: Simon & 
Schuster UK Ltd.
Johnson, S. (2010). Steven Johnson: Where good ideas come from. TED talk, 
gezien op http://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_
ideas_come_from.html
Mullis, K. (2002). Kary Mullis celebrates the experiment. TED talk, gezien op 
http://www.ted.com/talks/kary_mullis_on_what_scientists_do.html
Orwell, G. (2008). Animal Farm. Londen: Penguin Books Ltd.
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Max O. Haker

Geboortedatum: 16 juli 1990, Hoorn
Studierichting: Chemische Technologie

Nu ruim anderhalf jaar geleden begon voor mij het honoursavontuur 
met een bericht van mijn moeder. “Max, ik las hier iets over een 
honoursprogramma, misschien moet je daar eens naar gaan kijken.” 
Na enig speurwerk kwam ik erachter dat een masterstudent van mijn 
studie iets te maken had met de opzet en de selectieprocedure van het 
programma. Via hem kreeg ik al vroeg extra informatie, waardoor ik het 
honoursprogramma begon te zien als een uitdagende manier om nieuwe 
mensen te leren kennen. Ik schrok echter van de verhalen over veel werk 
en twee bijeenkomsten per week. Uiteindelijk besloot ik, nadat ik ook via 
de mail uitgenodigd was om deel te nemen aan dit programma, toch een 
motivatiebrief te schrijven.
Ik weet nog dat ik in mijn motivatiebrief de nadruk heb gelegd op het 
kennismaken met nieuwe mensen uit verschillende studierichtingen en 
met hun verschillende manieren van denken en redeneren. Verder heb ik 
toen al aangegeven dat ik niet zeker was van mijn motivatie, maar dat ik 
wel hard kon werken voor de dingen die ik leuk vind. Het kennismaken 
met nieuwe mensen is gelukt en ik heb ook meer inzicht gekregen in hoe 
iemand uit een andere studierichting anders kan redeneren, wat dat betreft 
is het programma voor mij dus geslaagd. Tijdens de afgelopen anderhalf 
jaar varieerde mijn motivatieniveau echter met de verschillende modules 
en opdrachten. 
Het lezen van werken van grote wetenschappers en het schrijven van 
essays over deze werken vond ik leuk en uitdagend. Ik werd voor het eerst 
gestimuleerd en gemotiveerd om goed na te denken over een gelezen 
boek en vervolgens over hoe ik de resultaten van dit denkproces duidelijk 
kon presenteren. Ik vond het formuleren van antwoorden op vragen als 
Waarom is deze schrijver wel/niet een groot wetenschapper?, Wat zijn 
de overeenkomsten/verschillen tussen de visies van toen en nu?,Welke 
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onderzoeksmethoden gebruikte de wetenschapper? en nog vele anderen 
soms lastig maar ook leuk om te doen. Het viel mij echter zwaar om twee 
avonden in de week fysiek aanwezig te moeten zijn bij de sessies. Hoe 
vaak heb ik wel niet tegenover mijn huisgenoten het honoursprogramma 
vervloekt, wanneer ik weer eens gehaast moest eten om op tijd te zijn? 
Ik zou het niet meer weten. Toch was ik altijd weer trots als we met 
de hele groep op woensdag een mooi product afleverden! De grote 
wetenschappers module heb ik uiteindelijk afgesloten met een essay over 
de fysisch chemicus Josiah Gibbs. 
De start van het individuele project betekende het einde van de twee 
honoursavonden in de week. Ik had erg uitgekeken naar dit onderdeel 
van het programma, omdat het bijna gehele vrijheid gaf om schrijven 
over wat ik echt interessant vond. Het was een leerzaam onderdeel van 
het programma, waar ik geleerd heb gestructureerd, in heldere taal en 
ook nog eens in het Engels mijn ideeën uit te leggen. Ook heb ik geleerd 
hoe je überhaupt de juiste onderzoeksvragen voor jezelf formuleert. Het 
zal waarschijnlijk niet leiden tot een echt promotieonderzoek, maar toch 
ben ik trots op mijn voorstel met de titel: Magnetized gas bubbles – On the 
synthesis, properties and steering of magnetized gas bubbles.
En nu dan de “Synthese”. De Grande Finale, de klap op de vuurpijl en 
de kers op de taart van het honoursprogramma. Ik vind het ontzettend 
knap van ons dat we, net als bij de “Grote Wetenschappers”, een product 
afleveren. Het schrijven van een individueel essay is soms lastig, het 
schrijven van een spannend, samenhangend verhaal met een groep is 
ronduit moeilijk. Het is aan u als lezer om te besluiten of het ons gelukt is!

Mijn karakter in het verhaal is de haas. Dit karakter past goed bij hoe ik 
mijzelf zie. Ik spring ook, vooral figuurlijk, graag rond tussen alle dingen 
die ik interessant vind. De haas wil niet alles precies doen zoals hazen dat 
horen te doen. Zo hoop ik later zelf ook te kunnen werken, dingen net 
even anders, en daarmee soms beter, doen dan verwacht wordt. De haas 
mist de creativiteit nu deze uit het bos verdwenen is. Zelf mis ik ook een 
beetje de creativiteit in de wetenschap, maar voordat ik dit uit kan leggen 
moet natuurlijk duidelijk zijn wat ik onder creativiteit versta.  
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Voor mij is creativiteit onder andere grensoverschrijdend denken,  
je niet laten beperken in het vinden van een oplossing voor een probleem 
doordat anderen voor jou het niet aandurfden. Oplossingen verzinnen 
zonder deze direct weer af te danken omdat ze lastig of vreemd lijken. 
Creativiteit omvat ook het stellen en proberen te beantwoorden van 
vragen waar andere niet aan denken, ook wanneer dit antwoord niet direct 
toepasbaar lijkt te zijn voor de maatschappij. 
Waar mis ik dan de creativiteit in de huidige wetenschap? Tegenwoordig 
moet alles zo goedkoop mogelijk, men wil voor een dubbeltje op de 
eerste rij zitten. Fundamenteel of niet direct toepasbaar onderzoek wordt 
niet gestimuleerd. Gelukkig is er de IgNobelprijs, voor onderzoek dat je 
eerst laat lachen maar dat vervolgens wel degelijk relevant blijkt te zijn. 
Natuurlijk moet er structuur en enige relevantie voor de maatschappij in 
onderzoek zitten, maar er zouden meer mogelijkheden moeten zijn om 
dingen te onderzoeken uit nieuwsgierigheid. Zoals de haas en de rups in 
het verhaal proberen om een eekhoorn te laten vliegen, gewoon om te 
kijken of het zou kunnen.
Al met al kijk ik met gemengde gevoelens terug op mijn anderhalf jaar 
honours. Het heeft me veel tijd gekost, vooral de wekelijkse sessies, 
maar het heeft me ook wat opgeleverd. Het heeft me anders naar 
wetenschappelijke publicaties en andere teksten leren kijken. Het heeft 
me de kans geboden studenten uit andere disciplines te leren kennen en 
inzicht gegeven in hoe zij denken. Ik wil hierbij alle docenten bedanken 
voor hun inzet en voor hun geduld wanneer mijn motivatie weer eens 
laag was, bedankt! En als allerlaatste wil ik mijn honoursgenoten bedanken 
voor de samenwerking, hopelijk treffen wij elkaar later weer!
Voor de verwijzingen naar bestaande modellen en ideeën over 
creativiteit heb ik gebruik gemaakt van Wikipedia. Dit is natuurlijk geen 
geaccepteerde wetenschappelijke bron, maar voor een korte impressie van 
vooraanstaande ideeën is het volgens mij wel bruikbaar. 
De door Wikipedia gebruikte en door mij geskimde bronnen waren:
Mumford, M. D. (2003). Where have we been, where are we going? Taking stock 
in creativity research. Creativity Research Journal, 15, 107–120.
Wallas, G (1926). The Art of Thought. New York: Harcourt Brace.
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