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Imkerscursiefje  

De 
parenclub 

Ongetwijfeld heeft 
het onderwerp 
‘paren’ al menig 
inkt, zweet, bloed, 
tranen en ander 
vocht doen vloeien. Maar wat nu volgt is onuitgegeven. Je 
bent de lezer van een uitzonderlijk beroep of hobby, en dus 
uitzonderlijk tijdschrift. Je hebt dus recht op een 
uitzonderlijke bijdrage van een dagdagelijks onderwerp als 
‘paren’. Een primeur van de dierenwereld, jawel. We 
hebben het hier niet over de parenclub van Rani DC, maar 
over de soorten die overleefden dank zij de ‘ark van Noah’. 

Als paren paren … 

Vroeg je je ooit al eens af hoe het er in de dierenwereld aan 
toe gaat bij het goddelijk gebod van ‘Gaat en 
vermenigvuldig u’? Wat als…? Wat zie je als …? 

Een koningin en dar paren? Ze zweven in de lucht, ze slaken 
elk een zucht en zijn allebei opgelucht. De dar zegt wel: ‘De 
hemel zien en … sterven!’ 

Paarden paren? De hengst blijft met zijn achterste poten op 
de grond, maar zweeft. De merrie blijft nuchter en met 4 
poten op de grond. 
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Zebra’s paren? Het is als een TV-scherm (eerste generatie) 
dat schemert met 625 lijnen. 

Twee duizendpoten paren? Er komen 1000 poten  van de 
grond. 

Hen en haan? “Toktok, doe open uw klok”, maant de haan 
haar aan en op slag wordt de kip een kloek. 

Ezel en ezelin? Er wordt gebalkt en gebaggerd van jewelste 
dat het een lieve lust is. Eén van de twee moet zeker een 
ezel zijn. 

Luipaarden?  Om te paren zijn luipaarden niet te lui. 
Integendeel.  

Giraffen? Als ze nageslacht willen, moet er toch 1 zijn nek 
uitsteken. En nog iets … 

Olifanten? Een van de twee heeft twee slurfen. 

Katten? Ze houden met hun voorspel ’s nachts de buren 
wakker. En de kat houdt er een kater aan over.  

Mollen? Ze doen het onzichtbaar: ondergronds. 

Bok bij de geit? Hij geeft katoen en zij melk. 

Slangen? Wie is de listigste: hij of zij? 

Mieren? Dan is er sprake van een 
mierenneuker. En de vraag is of dat met 1 n 
of 2 n’en geschreven wordt. Er mag ook 
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geen puntje op de i vergeten worden. En nog iets: waarom 
kijk je zo naarstig eerst naar  de afbeelding en pas dan naar 
de tekst? 

Varkens? De beer (het mannetje dus) heeft een 
kurkentrekker en mag een fles champagne ontkurken. 

Panda’s? Ze krijgen mediabelangstelling van over heel de 
wereld en in China rinkelt de kassa. Hoe meer bedreigd, 
hoe meer gepaard mag worden.  

Hazen? Na de paring kiest hij het hazenpad. 

Kikkers en padden? Tijdens de traditionele trek, vinden zij 
wel eens automobilisten op hun pad. 

Koe en stier? Zij weet wel hoe ze de stier bij 
de horens moet pakken. 

Ooievaars? Zij zorgen niet alleen voor hún 
nageslacht, maar ook voor het menselijk 
nageslacht.  

Konijnen? Hij rammelt er nogal mee, de rammelaar’. 

Stekelvarkens: Het steekt niet op een steek. 

Varroa’s: als ik het zou opmerken, overleven ze het niet! 

Wasmotten: die krijgen dadelijk een derde mot erbij, van 
mij! 

Charlie Eylenbosch.  


