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J
e hebt er vast al van gehoord: er zijn 
‘hondenm

ensen’ en ‘kattenm
ensen’; 

m
ensen die m

eer van honden dan w
el 

van katten houden. Ik w
eet niet tot 

w
elke categorie jij jezelf rekent, m

aar 
ik ben eigenlijk geen van de tw

ee. W
at 

niet zo vreem
d is; de w

ereld kan – 
gelukkig – niet altijd in een tw

eedeling 
gevat w

orden. W
at ik dan w

el ben, vraag je je af? W
el, 

m
isschien een nieuw

e soort: een konijnenm
ens, m

aar 
daar is w

ellicht toch een beetje uitleg bij nodig …

W
e hebben hier thuis tw

ee konijnen. En nee, het zijn 
geen klassieke donzige dw

ergkonijntjes in een hok, 
w

aar uiteindelijk m
aar één keer per dag iem

and langs 
gaat om

 ze het noodzakelijke eten te geven of het hok 
schoon te m

aken. H
et is tw

ee keer helem
aal anders. 

Vooreerst, het gaat om
 heel andere dieren: tw

ee grote 
Vlaam

se reuzen, een ‘gele voedster’ en een ‘haaskleur 
ram

’. Zo heet dat in het jargon. H
et zijn eigenlijk ge-

w
oon een rossig vrouw

tje en een bruinig m
annetje. 

Toen ze hier arriveerden w
aren het nog kleine reusjes; 

intussen volgroeide grote, rustige dieren. En daarnaast, 
het tw

eede verschil: ze zitten niet in een hok, m
aar lo-

pen heerlijk vrij en vrolijk rond in onze hele tuin, zelfs 
tot onder de draad door tot in de kippenw

ei, w
aar ze af 

en toe gezelschap zoeken. Ze zijn als tw
ee handen op 

één buik en ook ons kennen ze intussen heel goed.

Je vraagt je w
ellicht af w

aarom
 ik dat allem

aal vertel. 
H

et heeft inderdaad een reden. Je verm
oedt het w

el-
licht niet, m

aar w
e kunnen er veel van leren. A

ls ik van-
uit het raam

 van m
ijn bureau naar hen kijk – m

ijn ge-

dachten afdw
alend om

dat er te veel w
erk tegelijk op 

m
ijn bord ligt –, denk ik vaak een beetje benijdend hoe 

onbevraagd verstandig ze de dag doorbrengen. H
oe ze 

één m
et de natuur – w

aar ook w
ij eigenlijk deel van uit-

m
aken – hun leven leiden op een m

anier die ons, m
en-

sen, in zekere zin tot voorbeeld kan dienen. In plaats 
van ons gejakker en gestress, ons ‘altijd m

aar door-
doen’, is er voor hen doorheen de dag nam

elijk een dui-
delijk ritm

e w
aarneem

baar. Er zijn actieve periodes en 
zelfs erg actieve periodes, m

aar er zijn onw
eerlegbaar 

ook periodes van rust. En dat alles elke dag in hetzelfde 
stram

ien. In de ochtend zijn ze levendig: ze lopen rond, 
verkennen, eten en spelen. M

aar eenm
aal het goed 

m
iddag w

ordt, gaan ze rusten. Elke dag opnieuw
 op een 

vaste plek. En dat duurt bijna heel de nam
iddag.

Ze leggen zich dicht bij elkaar, verzorgen – of is het lief-
kozen? –  elkaar eerst nog een beetje en dan rusten ze. 
En tegen de vooravond zie je ze plots w

eer rondhuppe-
len en w

orden ze opnieuw
 actief.

Een rustig, vast ritm
e, als het w

are vanuit een ingebak-
ken B

enedictijns ‘ora et labora’. O
f als je het liever in 

m
oderne ‘w

ell being’-taal uitdrukt: ze houden in een 
zorgvuldig bew

aakte ‘balans’ een –  zij het uitgebreide – 
‘pow

er nap’, w
aarvan w

e intussen allem
aal de gunstige 

effecten kennen. O
nverstoorbaar, elke dag: som

s slui-
m

erend, som
s even echt in slaap, al is dat heel licht. 

W
e hebben niet voor niets het w

oord ‘hazenslaapje’ uit-
gevonden. Ik w

ens het je toe: in deze donkere dagen, 
die som

s kunnen w
egen, af en toe de tijd vinden, of lie-

ver m
aken, voor zo’n hazenslaapje tussendoor. A

ls ik er 
dat voor zou krijgen, ben ik graag een ‘konijnenm

ens’ …
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