
Bange buikschuivers en een buidelrat buiten westen

Alsjeje rot of bezorgd voelt omdat je denkt dat er iets naars gaat

gebeuren.

Zoals wanneer...

een reusachtige spin boven je bed hangt,

het erop lijkt dat iemand je achtervolgt,

je iets engs in het nieuws hebt gezien.



IK BEN BANG... TOCH?

De bange buikschuiver

Gaia staart naar het gmte gebouw voor haar

neus. Ze zet zich schrap. Ze vsil duidelijk ab-

soluut niet naar binnen. Geen haar op haar

kop, nog niet voor het grootste bot xan de

wereld. Ln ook niet soor zesduizend botten.

Het enige probleem is: haar baasje vsil vsel. Ze

hebben samen een afspraak in het dierenzie-

kenhuis, juist omdat Gaia doodsbang is. Bang

voor alles en iedereen. \ôor kleine keffertjes en

bakbeesten van buldoggen. Wor kinderen met

uitgestoken handjes en voor al het andere dat

beweegt. En soms voor haar eigen baasje. Want

je weet maar nooit. Niemand is te wrtrouwen.

Iemand.

Gaia kwam naar Nederland toen ze nog een

piepklein hondje was. In Griekenland had ze

gezssorven door de straten van een enge grote

stad. Niemand die weet wat haar allemaal over-

komen is. Maar iets moet hebben gezorgd dat

ze nu zo paniekerig is, ook al is ze inmiddels

een grote hond van wel 25 kilo.

In het ziekenhuis houdt Gaia het echt niet meer.
Ze laat zich een paar meter vooruslepen, teruijl
ze zich zo laag mogelijk tegen dc grond drukt.

Dan ploft ze neer. lk doe het met, baas. Haar baas-

je heeft geen keus. Ze tilt de loodzware reus

naar de behandelkamer. Daar duikt Gaia onder

een stoel. Ze bibbert over haar hele lijf en al

haar poten verstijven. Ze durft niemand aan te
kijken. Ook haar baas niet. Niemand is te ver-

trouwen, weetje nog.

Bijna elke dag bezoeken bange honden het

spreekuur van gedragsbioloog Claudia \ Inke.

Ze noemt ze buikschuixers. Maar een dier zo

bang als Gaia komt er niet vaak oxer de vloer.

Meestal worden de patiënten na een tijdje

wel nieuwsgierig. Ze gluren om zich heen, of

kruipen voorzichtig snuffelend en kxsispelend

onder de stoel uit om op ontdekkingsreis te

gaan. Gaia niet. Tijdens het twee uur durende

gesprek verroert de angsthaas geen poot.
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ZIE 

Iedereen is welcens bang. Voor het donker, een

slang, dat ettertje uit groep 8 of nieuws oxer

oorlog of een smeltende ijskap. Soms ben je

bang voor echt gesaar, zoals een grommende

Duitse herder die met ontblote tanden achter

je aan rent. Soms snapje eigenlijk zelf niet wat

je nou angstig maakt. Waarom zijn zoveel gro-

te mensen panisch voor kleine spinnen? Voor

een muis? Of het uitzicht vanuit de bovenste

verdieping van een wolkenkrabber? Het is niet

zo dat een oer-Hollands tuinspinnetjeje ineens

kan opeten of aftuigen. Of datje zomaar uit
het raam san die hoge toren gezogen wordt,

de afgrond in.

JIJ...

Angst is een echte oeremotie. Wat doe jij als
je doodsbang bent? Vluchtje weg? Blijf je
als aan de grond genageld staan? Duikje in
elkaar? Of Sal je aan voordat een ander jou iets
kan aandoen? Al die gedragingen zie je in de

Angst is een
echte oeremotie

dierenwereld ook. Op de Afrikaanse savanne
rent een thomsongazclle zo hard mogelijk weg
van een groep leeuwen. En dat is heel hard, wel
80 kilometer per uur. Een huiskat dic in het
nauw gedreven wordt, kan blazen en krabben.
Sommige honden doen een plasje als ze een
harde knal horen — van vuurwerk, bijvoorbeeld.
Sommige mensen ook trouwens. En het lijkt er
zelfs op dat mensen niet de enige reuzen zijn
die heel bang kunnen zijn voor zoiets kleins als
een spin of ander onderdeurtje. ..
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...WAT WIJ 

De vluchtende olifantenkudde

Het is doodstil in Kruger National Park,

op het geluid van een paar tsjilpende vogeltjes

na. Maar dan ineens komt een reusachtige

olifant tevoorschijn uit de struiken. Ze laat

een zacht gromgeluid horen en rent zwiepend

met haar oren en staart door het struikgewas

in de richting van de autoweg. Het lijkt erop

dat iets haar op de hielen zit.

Een tweede olifant komt tevoorschijn.

Ze rent en flappert al net zo wild met

haar oren. En ja hoor, daar is cr nog een,

en nog een en nog een... Moeders, puber-

dochters, kleuterzonen — een hele kudde

van zeker tien olifanten is op hol geslagen.

Hun gestamp zorgt voor grote stofwolken.

Allemaal flapperen ze met hun oren en

zwiepen ze met hun staart. Soms kijkt een

moeder even over haar schouder. Alsof ze

ssil controleren of er nog genoeg afstand

tussen haar en de vijand is — en of er nog

niemand uit de kudde gesneuveld is. Een

van de reuzen maakt even pas op de plaats

om een kleintje voorbij te laten sprinten.

Hebben we ze nu allemaal? Ja? Tlup, doorrennen!

VOELEN?

Het gekke is, de veroorzaker de paniek is

in geen velden of wegen te bekennen. Er duikt

geen hongerige leeuw op. Er is geen hyena te

bekennen met trek in een verse olifantenbaby.

En al helemaal geen krokodil. Maar wacht. ..

In de lucht, niet ver verwijderd van de achterste

olifant, zweeft iets. Je hoort het ook, alsje dich-

terbij komt. Zacht gezoem. Het lijkt wel een

zwerm bijen. Het is een zwerm bijen. Vliegen-

de onderdeurtjes die eindeloos veel kleiner zijn

dan een olifant — en waar de olifanten nu voor

aan het wegrennen zijn alsof hun leven ervan

afhangt. Help! Rennen, dames! Red de kleintjes eerst!

Om maar meteen een eind te maken aan een

hardnekkig gerucht: nee, olifanten zijn niet

bang voor muizen. Dat is een mensenbedenksel.

Klinkklare onzin. Laat ze het maar niet horen.

Maar ze zijn dus wél als de dood voor bijen. Zo

bang dat ze een speciaal waarschuwingsgeluid

maken als er eentje in de buurt vliegt.

Nu kun je denken: zijn olifanten echt zulke

bange aanstellers als wij, met onze spinnetjes?

Wat kan zo'n minidier nou aanrichten bij een

kolos met zo'n dikke huid? Nou, die olifant

heeft tôch een punt. Een bij op oorlogspad
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prikt dat dier namelijk met veel plezier. En

zo'n bijensteek naast je oog of in je slurf doet

gemeen veel pijn. Aan een massa-aanval van

een hele zwerm kan een jonge olifant met zijn

gewelige babyhuidje doodgaan. Wor

mieren maken de grijze giganten zich trouwens

ook als hazen uit de voeten. Terecht, want zo'n
kolonie kriebelbeesten kan zomaar je sluif in

marcheren — en dat moetje niet willen. Zo zie

je maar: niet alleen atletische prooidieren zoals

gazellen, herten en hazen kunnen het op een

lopen zetten als ze bang zijn.

„Maar net als bij mensen hebje ook dieren die

zich heel anders gedragen als ze zich bedreigd

voelen. Veel roofdieren zetten de aanval in,

maar er zijn ook prooidieren die niet op hol

slaan. Die weten blijkbaar heel goed zich-

zelf dat ze geen haas of gazelle zijn. Neem een

rund. Weleens iemand horen zeggen 'die is zo

snel als een koe'? Nee, dat was te verwachten.

Zelfs een best zachtaardige koe zal dus uit pure

noodzaak vaker de aanval inzetten. Net als een

bizon en een vsiscnt. En dan kan het gebeuren

dat een leeuw die het heel heldhaftig op een

bizon gemunt heeft, uiteindelijk zélf door een

kudde kolossen achternagezeten wordt. Oeps.

Ben je weleens zo angstig gesseest dat je je niet
meer kon serroeren? Ratten verstoven als ze
oog in oog staan Inet een mens, slang of andere
vyiancl. Dat is al niet zo'n handige eigenschap,
maar het kan nog erger. Een rat moet blij zijn
dat hij geen myotonische geit is. Als die schrikt,
verstijven zijn pootjes automatisch en valt hij
om. lilt is pas een onhandig foutje van de
natuur. Maar een buidelrat wint van die rat én
die wonderlijke geit, met vlag en wimpel.
verstijft en blijft muisstil liggen. Met zijn ogen
halfopen staan hij dof soor zich uit, zijn lip-
pen teruggetrokken. En alsof dat niet genoeg

theater was, komt er ook nou een supersmerige

rottende geur uit de klieren bij zijn billen. Hoe

morsdoder hij oxerkomt, hoe beter Want clan

laat zijn sijancl hem vast links liguen, is het idee.

Maar wat nou als die er niet in trapt? Dan heeft

een buidelrat pas echt reden om bang te zijn.

Als je je moet srrcledigen terwijl je stinkend en

bevsusteloos op de grond ligt, sta je toch wel

met 0-1 achter.



Je ziet het: dieren hebben secl angsten dic

mensen ook hebben. Dat is geen ramp. Angst is

zelfs nuttig. IVant ssie een beetje bang is, is ook

soorzichtiger - en dat is handic om te voorko-

men datje je in ecvaar stort. Maar alsje heel

laak bang blijft en daar nÔg banger van wordt,

is het tijd om in te grijpen. IVant wie geen slang

of rups is, Ilil sast niet graag buikschuisend het

lexen door.

PS: O ja, dat angstplasje bij mensen en dieren?

Wetenschappers denken dat daar een verklaring

voor is. Alsje ineens heel bang bent, reageren
je hersenen daar automatisch op. En omdat
vechten of vluchten met een volle blaas verre van
ideaal is, besluitje lijfje vanje plasje afte helpen.
Bedankt, hè!

HAAL DIE SLANG 
WEG!

Voor een gifslang dieje 
gevaarlijk 

kaboten, kunje maar beter een 
beetjeontzag hebben. Jonge 

orang-oetansin dejungle worden niet geboren 
meteen angst voor slangen. Maalsje geen vader 0f moeder 

meer hebtdieje duidelijk kan maken dat eengifslang slecht nieuws is? DJe verzorgersje een handje helpen

an moeten

met een nepslang.


