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DIY  
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Het doodenge gefriemel van Het

VINGERDIER
Als wij in dromenland zijn, komen de meest buitenaards ogende beesten van het dierenrijk  

naar buiten. En de freak der freaks is zonder twijfel de Afrikaanse aye-aye of vingerdier. 

Phooooone hooooome!

Tekst Matthijs Meeuwsen

Z
ullen we maar meteen beginnen met die elephant in the 
room?“ 

“Je bedoelt mijn… euh… opvallende uiterlijk? Och, daarmee 

krijg je me al lang niet meer op de kast, vriend. Ik heb inmid-

dels wel afgeleerd om in de spiegel te kijken. Doorgaans schrok ik me 

zelf ook het leplazerus. Ik bedoel, vergeleken met mijn knappe koppie 

verandert zelfs het deelnemersveld van The World’s uggliest Dog  
Contest in een stelletje van die schattige toiletpapierreclame puppy’s. 

Er is één beschrijving die ik zelf het meest treffend vind.  

 ‘De aye-aye ziet er uit als een kat die is gebeten door een vampier, 

maar halverwege de transformatie gewoon zoiets had van: bekijk het 

lekker.’”

Maar serieus… Dat kale koppie, die stompe snuit, die ingevallen 

smokey eyes, die gigantische oren… Je bent zo lelijk dat we  

hiernaast onmogelijk voor een echte foto durfden te kiezen.

“En helemaal terecht ook! Het zou jullie zomaar een hoop abonne-

menten kunnen kosten. In Madagaskar – waar ik vandaan kom – word 

ik door veel eilandbewoners nog altijd resoluut de nek omgedraaid 

zodra ze ook maar een glimp van me opvangen. De aanblik van een 

aye-aye beschouwen ze daar als een voorteken van Magere Hein, en 

de enige manier om die weg te poetsen is mij dood langs de kant van 

de weg op een stok te spiesen. Je denkt toch niet dat ik voor de lol 

enkel hoog bovenin het bladerdak leef? De mensen van Madagaskar 

hebben het gros van mijn soort al over de kling gejaagd. Ik moet vre-

zen voor mijn uitsterven.” 

En dat terwijl je een lemur of halfaap bent, net als die schattige 

sifaka’s en vrolijke ringstaartmaki’s.

“Ja, hoewel wetenschappers lange tijd dachten dat ik een of andere 

gemuteerde eekhoorn was. En trouwens: zelfs in een familie van uit-

sluitend guitige pluizenbolletjes moet er ruimte zijn voor een zwart 

schaap. OK, ik snap ook wel dat mijn voorouders een tikkie overdre-

ven hebben, maar om me op feestjes nou meteen naar de bezemkast 

te verbannen…”

Misschien komt het door dat… dat… dat... ding? 

“Mijn middelvinger? Fuck you! Nee joh, dat is nou het enige wat ze 

zo’n beetje wél interessant aan me vinden. Je moet eens zien hoeveel 

Nibb-it chipjes ik om dat knokige ding heen kan schuiven. En als er 

weer eens een bos sleutels onder de bank is gevallen, kunnen ze mijn 

hulp ook ineens gebruiken. Maar dat is heus niet de reden dat ik één 

zo’n krankzinnig lange en afgrijselijk dunne horrorvinger aan elke 

hand heb.”

Wat dan wel?

Tik-tik-tik… tik-tik-tik… tik-tik-tik…

Sorry?

Tik-tik-tik… tik-tik-tik… tik-tik-tik…

Je bent een klopgeest?

“Zoiets ja. Als jullie liggen te slapen, spoor ik de hele nacht talloze 

bomen af naar voedsel. Met mijn middelvinger klop ik op de bast van 

de bomen en met die schotelantennes op mijn kop kan ik zelfs de 

kleinste trillingen opvangen en zo horen waar er holle ruimtes onder 

de schors schuilgaan. In die holtes zit namelijk mijn favoriete snack: 

lekkere, vette larven. Als ik beet heb, hoef ik met mijn beiteltanden 

alleen nog maar de bast open te knagen en met mijn lange vingers 

een larf aan de haak te slaan. Het is niet alleen een lekker maar ook 

een nuttig klusje, omdat ik hiermee de boom verlos van ongedierte. 

Lastig? Neuh, hoor. Ik kan mijn vinger net zo ronddraaien als jouw 

schoudergewricht en in- en uittrekken met een snelheid van meer 

dan drie keer per seconde. Het is dus bijna een soort natuurlijke loper 

die op elk slot naar binnen te wurmen is.”

“De mensen van Madagaskar 
hebben het gros van mijn  
soort al over de kling gejaagd.  
Ik moet vrezen voor mijn  
uitsterven.”

Jikes! 
“Och, zo erg is het niet. Zo’n vinger is ook ideaal om door een piep-

klein gaatje het vruchtvlees uit kokosnoten te peuteren. Al gelo-

ven sommige stammen in Madagaskar dat ik ’s nachts hun huizen 

binnensloop om er hun hart mee te doorboren. Tsja. Vandaar dat 

uitsterven, hè.”

Maar zijn er überhaupt dames die wel interesse hebben in jouw… 

euh… uitzonderlijke uiterlijk?

“Jazeker. Wij zijn solitaire dieren, maar ik heb de vrouwtjes nog nooit 

horen klagen, hoor. Je moest eens weten wat ik allemaal nog meer 

met deze handen kan. Nee serieus, ik ben een gemoedelijk type en 

kan urenlang mediteren op een tak of een hele middag mijn haren 

kammen. Het enige nadeel is dat onze vrouwtjes per jaar slechts een 

paar dagen vruchtbaar zijn. Ze begint dan als een gek te krijsen –  

Aye! Aye! – waarna er doorgaans een knokpartij ontstaat tussen 

meerdere mannetjes.”

En daarna een stelletje lelijke kleintjes?

“Precies. Tegenwoordig worden vingerdieren ongeveer zo groot als 

een kat, maar 1500 jaar geleden leefde er een nog veel grotere soort. 

Moet je nagaan; dat moet helemaal een griezelvoorstelling zijn 

geweest.”  

Ook ontbossing vormt een groot gevaar voor het voortbestaan van het vinger-

dier. Steun het Wereldnatuurfonds in haar strijd om de halfapen van Madagas-

kar te redden. Meer info op worldwildlife.org/places/madagascar. Bewegende 

beelden? We hebben je gewaarschuwd! Scan deze pagina met onze app of kijk 

op GetSalt.tv. 


