Het Dierenmuseum
Over de relatie tussen mens en dier

Dierenboeken die zijn verschenen in 2012
The Breathless Zoo
Auteur: Rachel Poliquin
Verschenen: November 2012
Van de 16-eeuwse wonderkabinetten tot huidige dierenkunst, The
Breathless Zoo: Taxidermy and the Cultures of Longing onderzoekt de
culturele en poëtische geschiedenis van het opzetten van dieren in
levendige poeses. Maar waarom zou iemand een dier willen
behouden? Rachel Poliquin suggereert dat taxidermie o.a. verbonden
is met het verlangen van de mens om betekenis te vinden in relatie tot
de natuur.
Het DIER is MENS geworden. Het DIER is DING geworden
Auteur: Marijke Verduyn
Verschenen: oktober 2012
Dit omkeerbare boek laat zien hoe de verhouding tussen mens en dier
in 50 jaar tijd veranderde en onszelf en onze maatschappij
weerspiegelt. Huisdieren veroverden een plaats in ons leven, op onze
bank en ons bed. Het huisdier is gezinslid geworden, met eigen bier,
kleding, gezondheidszorg op menselijke maat en een pootafdruk in
onze rouwadvertentie. Maar dit stelt ons ook voor nieuwe vragen. Want
moet alles wat kan? Mogen wij een dier een jurkje aantrekken? En wie
bepaalt dat eigenlijk?
Landbouwhuisdieren verhuisden van het erf of de wei naar grote, vaak
voor het publiek afgesloten stallen, waar zij tegen zo weinig mogelijk
kosten zoveel mogelijk moeten produceren. Landbouwhuisdieren
werden gebruiks- of productiedieren. Ook het leven van
productiedieren stelt ons voor vragen. Hoe is het voor hen om te leven
in onze agribusiness? Kan het ook anders? En wie is er eigenlijk
verantwoordelijk?
Jacht op de jagers
Auteur: Laurens de Groot
Verschenen: Oktober 2012
Als politierechercheur kon Laurens de Groot weinig beginnen tegen de
grote milieucriminelen. Daarom ging hij naar Australië en meldde zich
aan als vrijwilliger bij Sea Shepherd. Hij ging mee met acties tegen
walvisvangsten, raakte bevriend met de oprichter Paul Watson en
beleefde talloze avonturen. Menigmaal voer hij in wankele
rubberbootjes rakelings langs grote schepen in een poging de vangst
te saboteren, hij was een van de zes opvarenden op Ady gil toen het
schip doormidden werd gevaren door een walvisvaarder, en hij werd
achtervolgd door woedende jagers in Namibië, waar hij probeerde te
filmen hoe aan de kust duizenden zeehonden werden afgeslacht. In
jacht op de jagers beschrijft Laurens de Groot op meeslepende wijze
zijn fascinerende verhaal.
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Compendium van dieren als dragers van cultuur
Auteurs: Marcel de Cleene & Jean-Pierre de Keersmaeker
Verschenen: September 2012
Een uitgebreid naslagwerk over het dier in de mythologie, symboliek,
kunst, heraldiek, verhalen, volksgeneeskunde, volksgeloof, magie,
dromen, psychologie en religie.

Tussen kinderboerderij en slachthuis: over de ambivalente
houding tussen mens en dier
Auteur: Hanna Rheinz
Verschenen: juni 2012
Mens en dier - een relatie vol tegenstellingen! We houden van onze
huisdieren en vertroetelen ze. In onze omgang met 'nuttige dieren'
hebben we vaak een nuchtere, minachtende houding en we laten ze in
megastallen vegeteren tot ze aan de lopende band worden geslacht.
Wat drijft ons om sommige dieren in nood te redden en andere
stelselmatig te doden? Wat geeft ons het recht dieren te behandelen
alsof het zielloze en gevoelloze wezens zijn? We kunnen een keuze
maken: wegkijken of ons er verder in verdiepen. Hanna Rheinz helpt
ons deze gecompliceerde toestand te begrijpen in haar 'kabbala der
dieren'.
Diervriendelijk tuinieren
Auteur: Adrian Tomas
Verschenen: mei 2012
Het boek bij het VARA-programma Vroege Vogels. Dit boek vertelt je
alles wat je moet weten over hoe je je tuin aantrekkelijk maakt voor
dieren en insecten. Een catalogus van 400 van de beste tuinbloemen,
struiken en bomen helpt je om de planten te kiezen die het meest
zichtbare en het mooiste resultaat opleveren. Gedetailleerde plannen
helpen je om de juiste natuurlijke omgeving te creëren waarin zowel
dieren als natuur het beste tot hun recht komen.
Paardsignalen: Kijken, denken, doen
Auteurs: Jan Hulsen en Menke Steenbergen
Verschenen: april 2012
"Een paard kan niet praten maar vertelt heel veel. Als je het maar ziet,
hoort, voelt, ruikt en proeft". Als paardenhouder wil je goed voor je
paard zorgen en als ruiter wil je op de allerbeste manier met je dier
samenwerken. Daarvoor moet je weten wat een paard beweegt.
Waarom doet het dier wat het doet. En hoe kun jij daarin sturen.
Paardsignalen leert je vanuit het paard te denken en het dier beter te
begrijpen. Het bespreekt de basis van omgang met paarden en
paardenhouden. Trek niet te snel conclusies, maar stel jezelf telkens
de vragen: wat zie ik, hoe komt dit en wat moet ik doen? Zo ga je van
kijken naar zien. Meer informatie: www.paardsignalen.nl
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Fatsoenlijk eten - Mijn leven als proefkonijn
Auteur: Karen Duve
Verschenen:april 2012
Karen Duve is bepaald geen gezondheidsfreak. Braadworstjes en
zakken winegums belandden in haar winkelwagentje bovenop repen
chocola en literflessen cola. Tot er iemand bij haar in huis komt wonen
die al snel de bijnaam Japie Krekel krijgt – naar de personificatie van
het geweten van Pinokkio. Japie protesteert luidkeels als Karen Duve
een diepvrieskip van € 2,99 wil kopen. Terwijl ze voor de diepvrieskist
staan, komen er in minder dan geen tijd fundamentele vragen op: mag
je dieren eigenlijk wel opeten? En als we geen dieren eten, waarom
dan wel planten? In hoeverre zijn we bereid om uit respect voor andere
levende wezens iets op te geven? Wat is ethisch gezien juist? Kunnen
we er zelfs persoonlijk profijt van hebben wanneer we onze gewoonten
veranderen? Op een gegeven moment besloot Karen Duve zelf uit te
zoeken hoe het zat: ze probeerde vier verschillende voedingspatronen
die pretendeerden moreel juist te zijn, elk twee maanden uit: organisch,
vegetarisch, veganistisch en uiteindelijk zelfs fruitarisch: alleen datgene
wat planten ons uit vrije wil schenken. Tegelijkertijd analyseert ze de
onderliggende wereldbeelden en komt ze tot onvermijdelijke
woordenwisselingen met Japie Krekel. Nietsontziend, maar ook met
oog voor het ongewild komische element in veel ideologische
voedingswijsheden houdt ze zich intensief bezig met de vraag: Wat
gun ik mezelf ten koste van anderen?
Beauté Animale
Auteur: Emmanuelle Héran
Verschenen: Maart 2012
Van 21 maart tot en met 16 juli 2012 was er in het Grand Palais in
Parijs de de tentoonstelling Beauté Animale (Dierlijke schoonheid). Bij
de tentoonstelling is een catalogus verschenen met 130 kunstwerken.

Waarom naar dieren kijken
Auteur: John Berger
Verschenen: Maart 2012
John Bergers essay Waarom wij naar dieren kijken is een van de
meest geciteerde bronnen als het gaat om onze door de eeuwen heen
veranderende verhouding tot dieren. Berger schetst ons een snel
veranderende blik op het dier, van de eerste grottekeningen waarin
dieren werden afgebeeld tot de gekooide beesten in een dierentuin van respectvol tot beheersend of zelfs gewelddadig. Wat fascineert ons
aan dieren, waarom zijn wij vaak bang voor hen, en waarom is een
leven zonder beesten niet voorstelbaar? Waarom is ons respect voor
dieren – als totem, als buit, als rijkdom der schepping– in de twintigste
eeuw zo dramatisch veranderd? Berger ziet dit proces als een verlies
van een evenwichtige omgang met de natuur. Het beest in de kooi is
een monument van zijn eigen verdwijnen geworden. Het essay is
eerder gepubliceerd in 1980.
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Een apenleven lang
Auteur: David van Gennep
Verschenen: januari 2012
In 1982 begon directeur David van Gennep met zijn werkzaamheden
voor AAP. Sindsdien heeft hij een bonte stoet dieren en mensen voorbij
zien komen en avontuurlijke reddingen beleefd, zoals die van
chimpansee Fiffy. Zijn herinneringen zijn verzameld in het
Jubileumboek 'Een Apenleven Lang', een bundeling van persoonlijke
verhalen met een lach en een traan en foto's van heel speciale dieren.
Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=Ckom85vSGT8
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