hand-out voor podcast
‘de natuur was hier’

concept & realisatie: ilse daems [www.denkpiste.be] & ilse cox [www.huisvaneustachius.be]
podcastploeg: nando, finn, evelyne, helene, mats, mateo, theresia & billie drums: juri jansen
afmixen: mitchell goor vormgeving: simon van roosbroeck
met onbreekbare dank aan de verrukkelijke vrijhaven Stormkop en het CKN
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twee woorden tekst en uitleg
SELF-INFLATING & SIMPEL
Je kan alleen naar deze podcast luisteren of in groep.
De richtlijnen zijn simpel.
1. Bouw een kamp. [dat kan buiten zijn, thuis onder de keukentafel, in je klas
onder de schoolbanken of onder het donsdeken van je eigen bed…]
2. Kruip in dat kamp of in de hut die je gemaakt hebt.
3. Als je alleen bent, kan je een koptelefoon opzetten of oortjes indoen. Dat is
ideaal. Maar het kan ook zonder. En als je samen luistert moet dat wel. 
4. Luister naar de podcast en denk mee. Je kan de podcast op elk moment
stoppen om jezelf denktijd te geven of om er met jezelf of elkaar over te praten.
Als je de zin ‘mensen zijn rare dieren’ hoort bijvoorbeeld. Zijn mensen dieren?
Moeten wij naar de natuur gaan of zijn we het ook zelf? Bovendien is er op het
einde van elk blokje ook een vraag met extra drum-denktijd voorzien.
4 LOSSE FLODDERS MET 1 RODE DRAAD
Er is één rode draad die doorheen de hele podcast loopt: de verhouding tussen het
rare dier ‘mens’ en alle overige ‘natuur’. Met vier verschillende invalshoeken :
• de haan Maurice | over hoe mensen de baas spelen over de andere dieren
• het hondenhuwelijk | over mensen die vinden dat andere dieren moeten zijn en doen zoals zij
• het woudwijde web | over het feit dat ook niet-mensen [dieren
& planten] met elkaar praten en communiceren
• zeeziek & mensziek | over hoe wij zeeziek kunnen worden en wij de zee ‘mensziek’ maken
Elke invalshoek, ieder blokje begint met een paar facts & figures of met een verhaal.
[Voor wie dat graag wil: je kan die info vinden op het einde van deze hand-out.]
Dan komen de bedenkingen, opmerkingen, ideeën of vragen die de kinderen daarbij hebben.
And they do it their way.
KIDS AND WIND ONLY
Dit is geen opgenomen gesprek van een groep kinderen met een gespreksleider/filosoof.
Er komen alléén kinderen aan het woord én de wind. Toen we de podcast
opnamen, stormde het in Antwerpen: 10 beaufort. De wind wou duidelijk met ons
meedenken en liet zich door geen enkel technisch vernuft buitensluiten.
Verder is er geen scenario. Laat staan een script. Deze podcast is wat de kinderen denken, zeggen
en zich afvragen. Bij de haan Maurice bijvoorbeeld waar mensen een haan voor de rechter dagen,
draait een van de kinderen de rollen om en vraagt zich af hoe het zou zijn als dieren ons mensen
voor de rechter zouden dagen. En welk dier je in dit geval dan zou komen halen. Een ideaal
moment om op de stopknop te duwen en om zelf, met je klas, vrienden, ouders hetzelfde te doen.
EEN GROTE SPREIDSTAND
We hebben de podcast gemaakt met 8 kinderen tussen 4 en 12 jaar. Best een grote spreidstand.
Maar een goede invalshoek is als een uitstekend prentenboek: geschikt voor kinderen én andere
volwassenen. Een vierjarige vindt het fascinerend om een hondenhuwelijk met alles erop en
eraan na te spelen en wacht met spanning op het moment dat hij de confetti mag gooien.
Een twaalfjarige vindt het hilarisch dat er ook datingsites voor honden bestaan, stelt zich voor
dat ze haar smartphone bij de hondenmand achterlaat en hoe die dan begint te swipen…
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Onze podcastploeg. Op de bovenste rij van links naar rechts: Nando, Finn, Evelyne & Helene.
Op de ondersterij van links naar rechts: Mats, Mateo, Theresia & Billie
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ons kamp op stormkop | aan alles
is gedacht: zélfs de signalisatie
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tips & tricks
wat kan je met deze podcast doen?
Deze podcast wil kinderen laten ervaren dat denken een avontuur is.
Dat filosoferen anders kan zijn dan stilletjes in een steriele kring zitten en praten
over een bedachte vraag in een fictieve situatie. Ook dat je over de natuur kan
reflecteren zonder te moeten verzinken in ecopaniek of een klimaatdepressie.
Hieronder een paar ideeën over wat je met de podcast [nog] kan doen.
Het zijn geen uitgewerkte ‘lesbrieven’. Die acht ik volstrekt overbodig.
Want waarom zou jouw verbeeldingskracht kleiner zijn dan die van mij?
VOOR KLEUTERS EN LAGERE SCHOOL
1. Ga plastic en ander afval ‘jutten’.
Op het strand, aan een rivier, in een bos of langs een weg. Niet om het op te ruimen en het
in de vuilbak te kieperen. [Andermans rommel opruimen is immers niet tof om te doen en
heeft ook een nogal irritant zeurderig en opdringerig moreel ondertoontje.] Was het plastic
en sorteer het op kleur. Maak er fantasievolle en mooie dingen mee. Of : een bijzonder
take-away stoofpotje. En maak je vooral geen zorgen. Ook op deze manier zullen kinderen
ontdekken hoeveel plastic we weggooien en hoe akelig lang het blijft liggen. Ga dan het
gesprek aan over hoe en waarmee wij de zee [en/of andere natuur] ‘mensziek’ maken.
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2. Laat je inspireren door de kunst van Mandy Barker: https://www.mandy-barker.com
Hieronder zie je een werk dat zij heeft gemaakt met al het plastic dat ze in de maag van een
jonge albatros heeft aangetroffen. Doe iets gelijkaardigs met bijvoorbeeld alle plastic en andere
rommel die je hebt gevonden op bijvoorbeeld 1 vierkante meter strand, bospad, speelterrein, …

3. Vertel/lees over de ‘warme bakker voor honden’ in Maldegem https://www.vrt.be/vrtnws/
nl/2021/03/04/taarten-en-cakes-voor-honden-in-hondenbakkerij-in-maldegem/
En/of bekijk een filmpje over een hondenhuwelijk.
Voor België: https://www.gva.be/cnt/eid72078
Voor Nederland: https://www.ad.nl/gouda/hondenhuwelijk-u-mag-de-bruid-besnuffelen
Speel daarna met playmobil en speelgoeddiertjes zo’n huwelijk na.
https://www.youtube.com/watch?v=VF_CzZ9FR2k
En stel [je] dan de vraag: wie heeft hier plezier aan, de honden of de mensen?
Het woord ‘antropomorfisme’ [= het toekennen van menselijke eigenschappen
aan niet-menselijke wezens, en andere dieren en voorwerpen beschouwen en
behandelen alsof ze mensen zijn] hoeft niet te vallen. Liefst niet zelfs. Tenzij dan
misschien als grap. Toch is dit het filosofisch domein waar dit item over gaat.
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4. De Franse haan Maurice moest voor de rechter
komen. Maar hij is niet het enige dier dat dit ooit
overkwam. Lees dit artikel in Quest over 5 bizarre
rechtszaken tegen dieren:
https://www.quest.nl/natuur/dieren/a35794256/
Speel live rechtbank. Bedenk dieren die voor
de rechter moeten komen en waarom. Draai
dan de rollen om: laat dieren mensen voor de
rechter dagen en bedenk daar redenen voor.
5. Vertel over bomen en hoe zij met elkaar
communiceren. Maak dan een boswandeling.
Laat de kinderen bedenken wat de bomen
over hen tegen elkaar zeggen.
6. Inleefoefening in een bloemkool. Leg een bloemkool
voor je. Als je die niet in huis hebt, werkt een
andere groente ook wel. Maar bloemkolen zijn
hier bijzonder goed in en intussen ook al echte
‘ervaringsdeskundigen’. Vraag die bloemkool alles
wat je altijd al hebt willen weten over haar maar
nooit eerder hebt durven vragen. Er is maar 1
regel: je mag uitsluitend vragen stellen. Alles
wat je tegen de bloemkool zegt, begint dus met:
wat? hoe? waarom? is het mogelijk dat, zou …?
Blijf doorvragen tot je niet meer [verder] kan.
7. Doe een Bruno Latourke. Organiseer een ‘parlement
der dingen’. Mensen hebben lang gedacht dat
zij het middelpunt van het heelal zijn en dat de
spil van de wereld door hun kont loopt. Ze waren
ervan overtuigd: eerst komen de mensen, dan de
dieren, dan de planten en op de laatste en laagste
plaats staan de dingen. Die gedachte wordt de
laatste tijd door sommigen fel gecontesteerd.
Zij [o.a Bruno Latour en René Ten Bos] vinden de
manier waarop wij naar niet-mensen kijken en met
hen omgaan problematisch. Laat ieder kind een
voorwerp kiezen en de vertegenwoordiger zijn
van dat ding. In het parlement komt hij/zij op voor
hoe dat ding graag behandeld zou willen worden
en voor de ‘rechten’ die het graag zou krijgen.
8. Ga niet slechts een zeldzame keer naar
buiten, naar de natuur. Haal de natuur [en
poëzie] elke dag in de klas. Bijvoorbeeld met
het boek : ‘ik wou dat ik een vogel was’
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VOOR MIDDELBARE SCHOOL EN HOGER ONDERWIJS
1. Ga plastic en ander afval ‘jutten’.
Op het strand, aan een rivier, in een bos of langs een weg. Niet om het op te ruimen en in de
vuilbak te kieperen. Wel om er mooie en fantasievolle dingen mee te maken. Laat je inspireren
door de kunstwerken van Mandy Barker: https://www.mandy-barker.com
Of richt een club van ‘weefwijven’ op waar uiteraard ook mannen welkom
zijn. Maak wandtapijten waar je het plastic dat je gejut hebt doorheen weeft.
Veil die wandtapijten voor een goed [natuur]doel. Plant met de opbrengst
ervan bijvoorbeeld bomen. Of organiseer een paddenoversteek. Of ...

2. Doe een Bruno Latourke. Organiseer een ‘parlement der dingen’. De Franse filosoof Bruno
Latour roept op tot ‘een parlement van de dingen’. Hij betoogt dat wij mensen [en vooral de
westerse] onszelf ten onrechte zien als anders dan de dingen om ons heen. Hij stelt voor
dat we die relatie herstellen door met ‘de dingen’ in gesprek te gaan. In een ruimte en op
een manier waar zij en wij een gelijke stem hebben. Toen in 2015 de wereldleiders in Parijs
bijeenkwamen om te onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord, speelden studenten op
een schaduwklimaattop een groot rollenspel. Ze vertegenwoordigden niet alleen verschillende
landen maar ook bijvoorbeeld ‘oceanen’. De uitkomst van hun top was een veel ambitieuzer
klimaatplan dan het beroemde Parijsakkoord van de echte regeringsleiders. David Bornstein
maakte hier een documentaire over. Bekijk de film. Je kan hem gratis bekijken op het internet:
https://vimeo.com/144776558
Organiseer zelf zo’n ‘parlement der dingen’. Bedenk goeie manieren om bijvoorbeeld ‘de
Noordzee’ te vertegenwoordigen. Probeer haar niet meer te beschouwen als ‘eigendom’
van de omliggende landen maar zorg ervoor dat ze van zichzelf wordt, een eigen
rechtspersoon. Hoe kunnen we haar als niet-mens aanwezig maken in het parlement?
Door bruinvissen af en toe de interruptiemicrofoon te laten overnemen? Of door
ervoor te zorgen dat de geur van de zee of het geluid van de branding aanwezig is bij
Noordzee-overleggen? Experimenteer met deze gedachte. Laat je verbeelding werken.
Organiseer een ‘parlement der dingen’ zoals er nog nooit eerder een is geweest.
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3. Zoek ‘fossielen van de toekomst.’ Normaal gezien zijn fossielen ‘versteende resten uit een
ver verleden’. Draai die definitie eens om. Zoek voorwerpen en dingen van nu die de mensen/
robots/aliens van eeuwen later zullen terugvinden. En vraag je af wat zij daar dan over zouden
kunnen [be]denken? Organiseer met die fossielen van de toekomst een tentoonstelling. En
ga met elkaar het gesprek aan of wij goeie voorouders zijn voor wie lang na ons komt.
4. Kan een makaak ‘apetrots zijn op zijn selfie? Lees dit korte artikeltje in Quest.
Ga daarna daarover het gesprek aan.
Een aap met auteursrecht
Natuurfotograaf David Slater was in 2011 kiekjes aan het schieten
van een groep makaken in Indonesië toen hij heel even zijn camera
op de standaard onbeheerd achterliet. Eenmaal terug bleek dat een
van de aapjes een selfie had gemaakt. Prachtige foto natuurlijk, maar
deze circuleerde al snel zonder zijn toestemming op het internet,
waardoor de vraag werd opgeworpen: heeft David als eigenaar van
de camera nu het auteursrecht? Of ligt het auteursrecht bij de aap?
Dit geschil eindigde in een rechtszaak waar ook dierenrechtenorganisatie PETA zich tegenaan bemoeide. Die liep af met
een schikking, waarbij de natuurfotograaf een kwart van de
opbrengsten zou doneren aan goede doelen voor apen in
Indonesië. De selfiemakaak zelf, Naruto, kwam er bekaaid
van af en was niet beschikbaar voor commentaar.
5. Onderzoek de ‘hyperobjecten’ van Morton. Ecofilosoof Timothy Morton gebruikt een
interessant concept: hyperobject. Hyperobjecten zijn fenomen als het internet, kapitalisme,
globalisering, de coronapandemie of klimaatverandering. Dingen die ons ontglippen
en die we nauwelijks volledig kunnen bevatten. Ze strekken zich uit over een enorme
reikwijdte van plaats en tijd. Ze zijn onzichtbaar en tegelijk toch bijna tastbaar concreet.
We kunnen er niet genoeg afstand van nemen om ze te onderzoeken omdat we er zelf
deel van uitmaken. Maak een inventaris van zo’n ‘hyperobjecten’ en onderzoek ze.
6. Ga een gesprek aan over clubhuizen, kampen, [boom]hutten, jeugdhonks …
Gebruik daarvoor als vertrekpunt dit gedicht van Bas Rompa:
Holst
Het heette een hut,
dat hol: kuil overdekt met planken en graspollen.
Na school doken we onder,
mijn vriendjes en ik.
In het holst van de dag
gluurden we in sexboekjes
en groeiden, om te beginnen
in ons kruis.
[Bas Rompa]
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7. Ga op bezoek in een vluchtelingenkamp. En ga daarna een gesprek aan over wonen. Wat
maakt een huis tot een ‘thuis’? Als een echt fysiek bezoek coronagewijs of om andere goeie
redenen niet haalbaar is: bekijk [stukken uit] de documentaires: The Invisible City en/of Find
me in Kakuma. Kakuma betekent letterlijk ‘nergens’. Het is een vluchtelingenkamp dat al
twintig jaar [!] bestaat. Het is opgericht door de VN en ligt in het grensgebied tussen Soedan,
Kenia en Ethiopië. Er wonen 200.000 mensen en er komen er nog steeds elke dag 300 bij.
Documentairemaker Lieven Corthouts heeft er 4 jaar gewoond en o.a een app ontwikkeld die
jongeren die daar volstrekt alleen leefden kon helpen om in die oeverloze zee van mensen hun
ouders of familie terug te vinden.
https://www.docville.be/nl/film/the-invisible-city-kakuma
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/find-me-in-kakuma
8. Bedenk een filosofische vraag/kwestie en maak die ‘bevattelijk’ voor kleuters door die hen te
laten ‘naspelen’. Zie bij wijze van voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=VF_CzZ9FR2k
Test dit ook effectief uit in een kleuterklas van jouw scholengroep. En leer uit hun feedback.
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facts & figures + basic info
over de 4 podcast invalshoeken
1. DE HAAN MAURICE
Mensen zijn rare beesten.
Ze denken dat ze de baas zijn over de andere dieren.
Zo was er eens niet zo lang geleden in een land helemaal niet ver van hier [het
was in Frankrijk] een haan. Zo’n haan is in Frankrijk een belangrijk dier.
Hij staat op de shirts van de nationale voetbalploeg en op die van het rugbyteam!
De haan waar het hier over gaat heette Maurice en hij werd wereldberoemd omdat hij voor
de rechter is moeten komen. De buren hadden geklaagd dat hij ’s morgens te luid kraaide.
Dat was een beetje raar omdat die buren vroeger zelf boer waren geweest. Nu waren ze op
pensioen. Ze woonden in de stad maar gingen soms naar hun buitenverblijf op het platteland.
En daar wilden ze rust en niet ’s morgens vroeg wakker worden van het lawaai van Maurice.
Corinne, het baasje van de haan, had van alles geprobeerd om hem stil te doen zijn.
Ze had het donker gemaakt in het kippenhok zodat Maurice zou denken dat het
nog nacht was. Maar daar trapte de haan niet in. Hij bleef luid lawaai maken, de
buren dienden klacht in en dus moest Maurice voor de rechter komen.
Veel mensen in Frankrijk waren daar kwaad om. Ze zegden: “Dat is toch niet de
schuld van die haan. Maurice kan er niks aan doen. Kraaien is nu eenmaal wat
hanen doen. Als die buren daar niet tegen kunnen, dan moeten ze maar in de stad
blijven! Als je naar hier komt, moet je accepteren en verdragen wat hier is ”
Tienduizenden Fransen zetten hun handtekening onder een petitie om Maurice te steunen.
De rechter gaf hen gelijk. Maurice mocht blijven leven en blijven zitten waar hij zat.
Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen.
Daarna moest de regering in Frankrijk een wet maken over wat er in het vervolg zou moeten
gebeuren als er nog eens ergens een haan te luid kraaide. De ministers in Frankrijk hebben toen
een wet gemaakt die zegt dat ‘het zintuiglijk patrimonium van het platteland beschermd moet
worden.’ Dat zijn moeilijke woorden die niemand goed verstaat. Dus hebben ze er voor de
duidelijkheid zelf tussen haakjes bijgezet: ‘Dat betekent dat kerkklokken mogen luiden, honden
mogen blaffen, hanen mogen kraaien, kikkers mogen kwaken en koeien mogen loeien.’
Intussen is de haan Maurice gestorven. Hij is zes
jaar geworden en doodgegaan van Coryza. Dat
is een gevaarlijke snotvalling voor hanen.
Corinne heeft een nieuwe haan gekocht.
En hij heet … Maurice De Tweede ? 
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2. HET WOUDWIJDE WEB
Mensen zijn rare dieren.
Ze denken dat zij de enigen zijn die kunnen denken en de enigen die kunnen praten.
Maar dat is niet waar.
We weten al lang dat dieren ook kunnen praten. Papegaaien kunnen in mensentaal
met mensen over wiskunde spreken. Dolfijnen noemen elkaar bij naam.
Penseelaapjes laten mekaar uitpraten en leren dat ook aan hun
kinderen. Vleermuizen zingen liedjes voor hun lief.
Sinds kort weten we dat planten ook met elkaar spreken. Vooral bomen
zijn daar goed in. Boven de grond doen ze dat via de lucht.
Als een giraf aan de bladeren van een acaciaboom begint te knabbelen, vinden die
bomen dat niet tof. Daarom verwittigen ze en waarschuwen ze de bomen die een
beetje verder staan: ‘pas op, er komen giraffen aan’. Dan pompen die bomen een
giftig stofje in hun bladeren dat de giraffen afschuwelijk slecht vinden smaken.
Mekaar waarschuwen doen bomen door een geur die de wind meeneemt. Dat
gaat snel maar werkt alleen in de richting van de wind, als de boodschap met de
wind mee kan. Daarom praten bomen ook ondergronds met elkaar. Dat doen ze via
hun wortels en een netwerk van schimmels. Dat gaat trager maar het werkt even
goed als de wind. Bomen hebben hun eigen internet: het ‘woudwijde web’.
Bomen zijn al veel langer op de aarde dan wij. Bomen zijn er al zo’n 385 miljoen jaar.
Wij, homo sapiensen, nog maar zo’n 200.000 jaar.
Bomen worden ook ouder dan mensen.
De oudste nog levende mens op de wereld [de Japanse Kane Tanaka] is 117 jaar.
De oudste nog levende boom met 1 stam is er meer dan 5000 [5062 jaar oud]
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3. HET HONDENHUWELIJK
Mensen zijn rare dieren.
Ze denken dat andere dieren moeten worden en doen zoals zij.
Zo is er in België [Maldegem] een mevrouw die een bakkerswinkel is begonnen.
Dat is op zich natuurlijk niet zo wonderlijk. Maar het is een warme bakker alléén voor HONDEN.
Ze maakt er ‘pupcakes’ en ‘wooffins’. Voor jarige honden is er een verjaardagstaart met hun
naam op. Want volgens die bakkersvrouw hebben honden graag een eigen verjaardagstaart.
Die hondensnacks zijn redelijk gezond. Er zit geen suiker en kleurstoffen in want dat
is net zo slecht voor honden als voor mensen. Wel worteltjes en pindakaas.
Alles wat de mevrouw bakt, kan het baasje van de hond dus ook mee opeten.
[Tenzij dat baasje geen pindakaas lust natuurlijk.]
Maar het kan nog zotter. Er bestaan tegenwoordig ook datingsites voor honden.
Bijvoorbeeld DoggyDating en Tindog. Dat laatste is een soort Tinder voor honden.
Er zijn baasjes die hun honden ook laten trouwen. En dan een echt trouwfeest geven
met alles erop en eraan. De bruid draagt een witte jurk, de bruidegom een pak. Ze
lopen over een rode loper en er zijn getuigen. Ze geven mekaar het ‘woefwoord’
in plaats van het ‘jawoord’, wisselen halsbanden uit in plaats van ringen, en zetten
een pootafdruk in plaats van een handtekening op het huwelijkscontract.
Daarna mag de bruidegom de bruid besnuffelen in plaats van kussen.
En dan is er feest.
Je raadt het:
Met pupcakes, wooffins en doggybul-champagne in plaats van kidibul!
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4. ZEEZIEK & MENSZIEK
Mensen zijn rare dieren.
Ze maken de zee ‘mensziek’.
Als mensen in een bootje op zee varen, worden ze soms zeeziek. Dan zien ze groen
en moeten ze kotsen. Maar het is niet alleen de zee die ons ziek maakt.
Wij maken óók de zee ziek.
‘Mensziek’ wordt ze van ons.
Elk jaar komt er door ons 8 miljard kilo plastic in zee.
8 miljard kilo per jaar. Dieren eten het op of raken erin verstrikt. Ze sterven erdoor.
Want het duurt minstens 500 jaar voor plastic helemaal weg is.
Maar het is niet alleen plastic dat de zee en haar bewoners ziek maakt.
Koraalriffen en oesterbanken verdwijnen omdat garnalenvissers ze wegschrapen.
Bruinvissen en kabeljauwen worden doof door het lawaai en
geflapper van de windmolens die wij in zee zetten.
Mensen zijn rare dieren.
Ze hebben alléén verdriet als er dieren sterven die ze kennen: hun hond of poes.
Of als het dieren zijn die er lief en knuffelbaar uitzien: zeehondjes en dolfijnen.
Of als het dieren zijn die bijna uitsterven en bijna de laatste zijn van hun soort: walvissen.
Toen er in 2012 een op Texel aanspoelde, werd er voor hem een stille tocht georganiseerd.
Maar zijn dieren die er niet lief uitzien niet nuttig?
Moeten wij niet óók verdriet hebben om kwallen, zeepokken en mosselen?
Of om de zieke zee zelf? Haar kennen we toch ook?
Hoe dikwijls hebben we er niet in haar golven gespeeld, in gezwommen, gewandeld
op haar strand? Hoe dikwijls heeft ze ons niet omarmd, omhelsd en zout gekust?
Moeten wij waterwezens [we bestaan voor 50 à 60 % uit water] niet méér
houden van de zee [waar we bovendien uit vandaan komen]?
Voor mensen zijn er mensenrechten.
Voor dieren dierenrechten.
En voor de zee?
Heeft de zee rechten?
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