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VoorwOord
Wat fijN dat je net als ik van dieRen houDt en ze misSchieN ook wel 
wilt besChermEn. Ze zijn zo geweldig mooi en bijzonder. We kunnen 

ontzettend veel van ze leren. En wat is het vaak leuk om alleen al 

gewoon naar ze te kijken of over ze te lezen. 

JammeR genOeg hebBen somMige dieRen een heeL sleCht imaGo. Dat 

is het beeld dat mensen van die dieren hebben. En wat ze denken 

over ze te weten. Dénken te weten dus, want heel vaak is dat 

helemaal niet waar. ‘Ganzen zijn dom’, ‘varkens zijn vies’ en ‘haaien 

eten mensen op’. En ze krijgen regelmatig ook nog eens de schuld 

van wat mensen zelf hebben stukgemaakt in de natuur.

Nou ja, wat maaKt het uit? Zielig voor de dieren, maar het is niet 

anders. Dat zou je misschien denken. Maar hoe mensen over dieren 

denken, heeft ook veel invloed op hoe leuk dieren het op deze 

planeet hebben. Het heeFt zelFs invLoed op hun helE vooRtbesTaan. 
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Ik hooP dat jij dus wilT helPen om het echTe verHaal oveR dezE 
bijzOnderE dieRen verDer te verTelleN. En als mensen zeggen dat 

wat je vertelt niet waar is, houd dan gewoon vol. Want het klopt 

écht. Dat is voor volwassenen soms alleen een beetje moeilijk om te 

geloven. Hoe meer mooie verhalen zij horen, hoe groter de kans dat 

zij deze dieren ook gaan zien voor wat ze echt zijn: heel bijzonder. 

Liefs, 
Karen
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SlimmE 
SUPERHELD

Hij iS sLim. Hij iS gOed iN vErstOppeRtje sPeleN. Hij 

hOudt vAn cHocoLa eN gEkieTeld wOrdeN. En aLs hEt 

eVen kOn, zOu hIj zIjn sOortGenoTen rEddeN  

aLs dIe gEvanGen zIjn. Dat kLinkT aLs dE  

iDealE bEste vRienD, tOch?

OntmoEt de rat. Die zag je vast niet aankomen, hè?            Ratten   

hebben bepaald geen goede naam. Veel mensen                       vinden 

ze vies en eng. Ze kunnen ziektes overbrengen,                       zeggen ze. 

Ze bijten,  zeggen ze. Ze hebben enge staarten, vinden ze.

Veel mensen staan al gillend op een stoel als ze alleen maar denken 

dat ze er een zien. Sommigen maken zelfs hun gluiperigste vijand 

uit voor vuile rat. Nou, als die vijand zich een beetje in dit dier 

verdiept, vat hij dat op als een gigantisch compliment. Die rat, dat is 
een lieVerd.

ocoLa eN gEkieTeld wOrdeN. En aLs hEt 

OortGenoTen rEddeN  

n. Dat kLinkT aLs dE  

RienD, tOch?

Die zag je vast niet aankomen, hè?            Ratten   

hebben bepaald geen goede naam. Veel mensen                       vinden 

ze vies en eng. Ze kunnen ziektes overbrengen,                       zeggen ze. 

Ze bijten,  zeggen ze. Ze hebben enge staarten, vinden ze.
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Word jij bliJ als je op je buiK of rug gekIetelD worDt? Een rat ook. 

Die is er zelfs zo dol op dat hij er gelukzalige geluidjes bij maakt. Dat 

wij dat niet wisten, is ons eigen gebrek: ratten communiceren nou 

eenmaal in hogere tonen dan onze oren kunnen horen. Als je goed 

oplet, zie je trouwens wel wanneer een rat op zijn gemak is. Want 

in zijn meest ontspannen staat, hangen zijn kleine oortjes tevreden 

langs zijn kop.
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Een rat denKt troUwens echT 
niet allEen aan zijN eigEn gelUk. 
Als jouw vriend of vriendin 

zich bezeert en huilt van de 

pijn is het duidelijk: die moet 

getroost worden. Ook een rat 

kan aan de snuituitdrukking 

en lichaamshouding van een 

soortgenoot zien of die pijn heeft. 

En als die soortgenoot opgesloten 

zit, neemt een rat niet de benen, 

hij probeert hem te bevrijden.

Dat laaTste ontDekteN ondErzoeKers. Eerst leerden ze ratten om 

vallen te openen. Daarna mochten de diertjes zelf aan de slag. 

Deurtjes waarachter niets zat, lieten ze mooi dicht. Maar ruimtes 

met een soortgenoot erin wisten ze vakkundig te ontgrendelen. 

Sterker nog: als er twee ruimtes waren die ze konden openen – één 

met een paniekerige rat erin en één met een stukje chocola – dan 

bevrijdden ze eerst die arme ziel. Om vervolgens samen hun 

lievelingssnackje te bemachtigen.

Of die ratten het fijn vonden om mee te doen aan dat onderzoek, dat 

is ze vast niet gevraagd. Eén voordeel: daardoor weten we nu wel 

hoe leuk ze zijn.
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O, en dat je van ratTen zieK zou worDen? Eigenlijk gebeurt dat 

bijna nooit. Bovendien brengen ook mensen soms ziektes over. 

Het is dus heel onaardig om hem daar steeds de schuld van te 

geven. Trouwens, dat hij in staat is om de gevaarlijke longziekte 

tuberculose te ruiken en dus te ontdekken, daar hoor je niemand 

over. En wat dacht je van landmijnen opsporen? Laat dat maar over 

aan dit knaagdier met zijn superneus.

Vieze enge rat? 
Een lIeve, sLimmE 
sUperHeld zUl jE 

bEdoeLen!

1 6

Rotbeest_KarenSoeter_BW_p4.indd   16 17-03-2022   10:14

Een hApje vOor eEn 
pOetsBeurT

Ratten zijn dol op ruilhandel. Ze 

maken afspraken over wat ze elkaar 

geven. Krijgt de ene rat een lekker 

hapje van de andere? Dan mag hij 

hem in ruil ervoor een poetsbeurt 

geven. Voor wat, hoort wat.

OermOedeR
Een rattenmoeder is een echte 

oermoeder. In haar eentje zorgt 

ze voor de kinderen en ze verliest 

ze geen moment uit het oog. Als 

een van haar jongen te ver op 

avontuur gaat, haalt ze het klein-

tje onmiddellijk terug. Ongenode 

gasten worden weggejaagd. ‘Blijf 

van mijn kind af!’

Hij is een kalE rat
Als jE dAt oVer 

iEmanD zEgt, iS dAt 

wAarsChijnLijk oMdat 

dE pErsoOn gEen oF 

wEiniG gEld hEeft.

maken afspraken over wat ze elkaar 

geven. Krijgt de ene rat een lekker 

hapje van de andere? Dan mag hij 

hem in ruil ervoor een poetsbeurt 

geven. Voor wat, hoort wat.


