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Voor alle nieuwsgierige kinderen die weten dat je, als je gelooft dat 
je iets weet, ook weet wat je niet weet… eh, geloof ik. 

S.N.
 

Voor Bianca, het dier dat wel bestaat en mooi ook! 
J.-B. D.



Geachte onbekende lezer,

Ik weet niet hoe u op mijn logboek bent gestuit en ook niet wanneer u 
het zult lezen. Alles begon op deze manier: op een dag had ik genoeg 
van mijn goeie oude regenachtige Engeland, van zijn witte schapen en 
zijn van saaiheid grijs geworden slakken, en op die dag besloot ik de 
wijde wereld in te trekken op zoek naar nieuwe, zeer exotische dieren, 
die waarlijk onbekend waren en, zo mogelijk, volslagen uniek.

Die dieren heb ik gevonden, dat zweer ik op het hoofd van mijn arme 
moeder. Ik heb ze allemaal vastgelegd in dit logboek. Ik hoop, geachte 
toekomstige lezer, dat mijn werk heden ten dage erkend wordt en dat de 
wetenschappelijke wereld het uiteindelijk zal accepteren, want dit is iets 
wat de wereld moet weten. 

Liefs,

Arturo

In dit dierenboek vind je, zoals in het merendeel van de dierenboeken, 
dieren. Die werden allemaal geobserveerd, tot in detail beschreven, 
getekend en geclassificeerd door professor O’Loog, miskend 
wetenschapper en reeds bij geboorte wees. Dit bijzondere boek werd 
door ons zorgvuldig samengesteld uit het logboek van de professor. 
Dit schrift werd gevonden in de jungle van Korowai (in tegenstelling tot 
de schrijver, die is nooit meer gezien). Er bestaan in de wereld slechts 
78 exemplaren van deze publicatie. De schepselen die erin voorkomen 
zijn zo ongelooflijk dat de professor ze volgens een nieuw en 
onwaarschijnlijk revolutionair systeem van wetenschappelijke 
categorieën heeft moeten classificeren. Dat systeem is zelfs zo 
revolutionair dat de Koninklijke Zoölogische Maatschappij het weigerde 
en de arme man in de ban deed door hem weg te zetten als een ellendige 
liegende idioot (wat noch erg koninklijk noch erg wetenschappelijk is). 
Geen enkel van deze dieren is nadien nog waargenomen, wat niet wil 
zeggen dat ze niet bestaan, ook al beweren sommigen dat dat het geval 
is. Hoe dan ook – niemand heeft ooit aan kunnen tonen dat ze niet 
bestaan.

Hiernaast vind je een transcriptie van de eerste bladzijde van het 
logboek, dat flink beschadigd werd teruggevonden.

AANTEKENING
VAN DE UITGEVER 

 
Ik ben ook dol op huisdieren, 
maar niet bij mij thuis. 

Professor O’Loog
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afbeelding IIafbeelding I

Fig. 1 OPSCHROKWALVIS JAGEND OP 253 WORSTENBROODJES MET GESMOLTEN KAAS

DE

OPSCHROKWALVIS Volgens de plaatselijke bewoners is de opschrokwalvis (of moby 
bik) een ongelooflijke vreetzak. Hij moet per dag meerdere tonnen 
voedsel verstouwen. Daarbij komen zijn vele vinnen en zijn twee 
beentjes hem goed van pas: zo kan hij zijn voedsel in de diepste 
diepzee zoeken of gewoon bij het worstenbroodkraampje. 
Al heeft hij een enorme kop, toch is de opschrokwalvis een beetje 
getikt, want zijn maag bevindt zich in zijn schedel en zijn brein 
ergens… veel verder naar beneden. Hij is bedekt met een huid als 
van zacht fluweel, wat totaal geen nut heeft aangezien niemand hem 
ooit heeft aangeraakt. 

Hij kan zeer, zeer, zeer* zelden waargenomen worden in zijn 
natuurlijke leefgebied. Hij is trouwens op het moment dat jij 
dit leest ergens diep in de oceaan bezig met het oppeuzelen van 
albino inktvissen.     

grote lieve kop

rugvin

nog één

brein

kleine verschrompelde 
maar stevige pootjes

buikvin
superzacht

(vooral onder de kin) nog een hele
zooi vinnen

BIJZONDERE KENTEKENEN
Is dol op gerookte worst.

Zijn roep, de saucijskrijs, kan niet 
waargenomen worden door het 
menselijk gehoor en dat is maar 
goed ook. 

Hoe meer hij eet hoe fluweliger 
hij wordt.

LEEFGEBIED
Marianentrog, 
het eiland Guam

LENGTE
6 m

* Maar dus echt héél zelden!



afbeelding IVafbeelding III

TOE-RIS-TEN! In 
de houding!

Iets harder graag,
ik versta je niet! AAAAAAH!

Pas op, achter je! Toeristen!

Fig. 1 GROEPJE HAZEFLAMINDHONDEN HOUDT TOERISTEN VOOR DE GEK 

DE

HAZEFLAMINDHOND
Dit vreemde dier combineert de elegantie van de roze flamingo met 
de beharing van de hazewindhond. In het slik van zoute moerassen 
kun je hem soms, als de zon de avond in brand zet, bewonderen, als 
hij ondanks zijn wankele evenwicht op drie poten staat te slapen. Hij 
zou beter op de bank kunnen gaan slapen, maar dan zou hij overal 
roze veertjes achterlaten. In elk geval: hij komt niet eens op het idee, 
want de hazeflamindhond is niet bijster slim. Als je bijvoorbeeld een 
bal naar hem toe gooit, begint hij te rennen zonder ooit te stoppen 
en je ziet hem nooit meer terug (behalve enkele volhardende 
exemplaren die het lukt om de hele wereld rond te hollen en weer 
terug te komen op de plek waar ze vertrokken waren). 
De hazeflamindhond is een bedreigde diersoort, aangezien zijn 
vacht zeer gewild is.

Het beluisteren van het getjilp van deze dieren in een zoutwoestijn 
is heel vermakelijk. Je wilt graag weten wat ze tegen elkaar zeggen…

BIJZONDERE KENTEKENEN
Draagt zijn jongen op de rug tot 
ze zelf kunnen lopen.

Isolatiekracht van de vacht: 
0,069 λ

LEEFGEBIED
Salar de Uyuni in Bolivia

GEWICHT
12 kilo, waarvan 9 haar

LENGTE
2 m

staart: 80 cm
poten zonder haar

lange oren met korte vacht

lange staart 
met lang haar

zijdeachtige haren,
zoals in een hipsterbaard

achterwaartse knieën 
(onstabiele balans)dit exemplaar maakt

zich klaar om te gaan 
slapen

draagt 3 tot 4 jonkies



afbeelding VIafbeelding V

AUWW!  

HAP!

Uit de weg, Aatu!

Pardon, Arvo!
Ik zag je even niet.

Fig. 1 TWEE EXEMPLAREN DIE PROBEREN GEZAMENLIJK OP JACHT TE GAAN

DE

FÖORB
De grote lieflijke en verschrikkelijke föorb is een schattepetatterig, 
ultrazacht roofdier dat zich uitsluitend voedt met de wol van levende 
schapen: men zegt dat hij trichotillomaan is. Hij lijkt overigens als 
twee druppels water op een donzen schaap, behalve dan zijn kaken 
die zo scherp zijn als een scheermes met dubbele zelfslijpende 
titaniummesjes. Het is niet ongebruikelijk om daar waar de föorb 
leeft, op de Finse prairie, hele kuddes schapen totaal naakt te zien 
staan bibberen. Men ziet zelfs schapen bibberen die hun vacht 
hebben weten te behouden, daar op de Finse prairie.

Ook al is het absoluut ondoenlijk om de föorb, die koning van de 
mimicry, te observeren, toch kun je hem, als je je oren goed spitst, 
onheilspellend horen blaten te midden van een kudde schapen die 
nog geen weet hebben van hun onvermijdelijk lot. Om verwarring te 
voorkomen jaagt de föorb gewoonlijk in zijn eentje.

schapenwol

schapengeluid
schapengeurschapenpoten

schapenstaart

schapenkop
Bèèèèèèèèèèèèh!

BIJZONDERE KENTEKENEN
Onderscheidt zich slechts van een 
echt schaap door het feit dat zijn 
wol absoluut op 60°C gewassen 
kan worden zonder dat hij krimpt*.

LEEFGEBIED
Finland, in het gebied rond 
Kaakkurivaara

BREEDTE
80 cm

*Je moet die wol wel eerst zien te vinden, afscheren en breien. 



afbeelding VIIIafbeelding VII

Kiki !! Kiki !! Kiki ?

Lieve Kiki?

Fig. 1 VERVALSINGEN RICHTEN SCHADE AAN

DE

CHAETODON
TAPIJTUS

De chaetodon tapijtus wordt doorgaans vismat genoemd. 
Het exemplaar dat we hier afbeelden is nog maar een jonkie, 
aangezien de volgroeide vismatten een diameter van 2 tot 3 meter 
bereiken (als we de plaatselijke bewoners mogen geloven).  
Deze vis komt tot wasdom op de bodem van de zee, hetgeen 
verklaart dat hij aan één kant helemaal kaal is en dat zijn ogen 
en neusgaten zich aan de andere kant bevinden. Omdat hij zo 
plat en harig is hoef je hem alleen maar te laten drogen om hem 
te transformeren tot een schitterend tapijt. Hij is volkomen 
ongevaarlijk en zelfs eerder nieuwsgierig, wat verklaart dat hij 
tegenwoordig uitgestorven is. Wie houdt er tenslotte niet van 
tapijtjes?

Let op! Er bestaan zeer verwante soorten die een veel agressiever 
gedrag vertonen. De wereldmarkt wordt overspoeld met die vaak 
veel te snel gedroogde vervalsingen. 

BIJZONDERE KENTEKENEN
Het is heel lastig om zijn ogen van 
zijn neusgaten te onderscheiden.

Als hij in koud water wordt 
gehouden kan hij driehoekig 
worden, maar zelden gelijkbenig.

LEEFGEBIED
Stranden aan de noordkant van 
Madagascar

neusgaten  
ogen

haarloos gezicht

ogen 
neusgaten

wolachtig haar,
type angora

lichaamsvorm variabel, naar 
gelang de watertemperatuur

zachte vinnen, altijd
een oneven aantal

tel maar na, het antwoord
is ALTIJD oneven

STRAAL
1,5 m

OMTREK
9,42 m

DIAMETER
3 m

OPPERVLAKTE
7,7 m2



Dieren die kwijlen

2



afbeelding Xafbeelding IX

Heeft je baasje jou 
ook achtergelaten?

O nee hheur,
tothaal niet, hij is halleen 
mhaar een plahsje doen, 

dhenk ik.

Fig. 1 DE EXCESSEN VAN HET AMATEURTEMMEN

DE

KAPSELOPTER
De kapselopter staat bekend om zijn uitzonderlijke haardracht, 
maar is ook behept met een afschuwelijke mondgeur. Ondanks 
die afstotelijke eigenschap is hij uitstekend gezelschap: met zijn 
blindelingse trouw en gevoel voor humor onttroont hij met gemak 
de hond als beste vriend van de mens. 

Helaas braakt hij ook vaak, dat verklaart misschien waarom het hem 
zo grandioos mislukt is om zijn huisdierdiploma te halen. Sinds 
dat fiasco schaamt hij zich dood en houdt hij zich dus stil. Het is 
evenwel niet moeilijk om hem op te sporen, aangezien er altijd, als 
hij voorbijgekomen is, een vreemde geur van haarlak/cheddarkaas/
sheaboter blijft hangen. 

Er zijn volhouders die hebben geprobeerd om de kapselopter te 
temmen, maar hij heeft veel te veel uitrusting nodig. Achterlaten 
komt regelmatig voor.

BIJZONDERE KENTEKENEN
Voedt zich uitsluitend met kaas 
en met gefermenteerde vissaus 
(nuoc-mâm).

LEEFGEBIED
Ierland, rond kaasboerderijen

SPANWIJDTE
1,6308654 m (ongeveer)

onberispelijk kapsel,
in elk weertype

vier poten met elk drie tenen, 
bij elkaar dus twaalf tenen

onbehaarde vleugels

zacht lijf

klamme huid



afbeelding XIIafbeelding XI

1, 2, 3, 4…

HATS JOE

HATS JOE

Gezondheid!
1, 2, 3…

Gezondheid!

Waar was ik?... 
1, 2, 3, 4, 5…

Fig. 1 TSJOEMIJN DIE HAAR TEPELS PROBEERT TE TELLEN

DE

ZILVEREN
TSJOEMIJN

Dit verbluffende schepsel leeft, zich wellustig uitrekkend, in 
waterplassen in de woestijn of in ondergrondse parkeergarages. 
Op dat soort plekken vind je vrijwel geen plassen en daarom vult 
zij ze zelf met haar mucus (voor de beginners op het gebied van 
lichaamsvloeistoffen: haar kwijl). Deze soort bevat slechts vrouwtjes, 
wat te zien is aan haar zevenentwintig tepeltjes. Die tepels zijn 
volkomen overbodig, aangezien er geen mannetjes zijn en dus helaas 
ook geen jonkies. Ondanks alles blijft de populatie stabiel. Daaruit 
moet geconcludeerd worden dat de tsjoemijn simpelweg onsterfelijk 
is. Dat is best zonde, tegelijkertijd nutteloos en onsterfelijk zijn, 
maar goed, zo is het dus.

Wanneer je ze van wat dichterbij bekijkt, lijkt het meer om snot 
dan om kwijl te gaan. Dat zou de rode snuit van de tsjoemijn 
verklaren en die ijzige niesgeluiden die je ’s nachts in woestijnen en 
ondergrondse parkeergarages kunt horen.    

BIJZONDERE KENTEKENEN
Niets bijzonders.

LEEFGEBIED
Overal ter wereld, als alle 
voorwaarden aanwezig zijn

LENGTE BIJ UITREKKEN
18 cm

27 speentjes

soort van grote geschubde 
slak

richt zich intensief op dutje

twee ledematen die 
nergens voor dienen

permanent ontstoken 
‘snuit’




