
VAN DIEREN EN HUN HEILIGEN 

  

In dit seizoen zijn vaak overvliegende ganzen te zien. Toen de mijne nog leefden, 

stonden ze meteen stil om naar hun wilde en vrije verwanten te turen: hun lange 

hals uitgestrekt, hun bek als een oranje signaal in de lucht. Ik beeldde me in dat 

ze zich verdrietig voelden. Want zij, huis- en keukenganzen, gekortwiekt door hun 

vorige eigenaar, zijn wel flinke lopers, maar vliegers? No way! Terwijl zij zo 

graag het luchtruim zouden kiezen. Of denken we misschien te snel dat dieren 

emoties hebben zoals wij? 

Vorige week las ik een en ander over de Werelddierendag die op 4 oktober wordt 

gevierd samen met het feest van Sint-Franciscus. Het verband tussen die twee is 

duidelijk: de heilige van Assisi praatte met alle dieren, zelfs met de wolf, die hij 

zijn broeder noemde. Het draagt zeker bij tot Franciscus’ populariteit. Al is hij 

lang niet de enige heilige in wiens leven dieren een rol speelden. Neem Sint-

Antonius met zijn varken en Sint-Maarten met zijn paard. Maar is er ook een 

heilige die iets met ganzen heeft? Nooit van gehoord, maar toch eens nakijken op 

Internet. En bingo: daar ontmoet ik Veerle, patrones van Gent, die zich ontfermde 

over een roedel verwaarloosde ganzen. Helaas werd één van die geredde dieren 

geroofd door een onverlaat die het diezelfde dag op een braadslee in zijn oven 

schoof. Maar niet getreurd: Veerle legde de botjes en pluimen van de vermoorde 

gans keurig samen en kijk: het dier spreidde zijn vleugels en vloog vrolijk weg. 

10 op 10 voor de heilige Veerle.  

Maar wat met mijn kater Billie? Is er ook een beschermheilige voor hem? Ik 

verwacht niet er een te vinden. Maar surprise: daar verschijnt de beeltenis van 

de heilige Martinus de Porres met naast hem een kat. Martinus wordt vooral in 

Peru vereerd, onder meer vanwege zijn huidskleur: als zoon van een Afro-

Peruaanse vrouw en een blanke man was Martinus een halfbloed. De poes die 

aan zijn voeten zit, zou betekenen dat hij de beschermheilige van zieke huisdieren 

is. Waar hij die kwalificatie vandaan haalt, kon ik nergens vinden. Maar zal ik 

toch maar zijn naam onthouden voor de dag dat mijn Billie zich niet lekker voelt?  

Dieren en heiligen dus, een goede combinatie. En die geldt ook voor de Bijbel. Al 

snel ontmoeten we Adam en Eva die in vrede leven met alle dieren. Helaas zal dat 

veranderen na de zondeval die, zo las ik, een einde stelde aan de goede relatie 

tussen mensen en heel wat dieren. Deze laatsten werden zonder pardon gedood 

en opgegeten door hun vrienden van weleer. Gelukkig maken dieren een goede 

beurt in de Bijbel. Denk aan de Ark van Noach en aan Jona in de buik van een 

grote vis. In het Nieuwe Testament ontmoeten we meermaals een ezel, onder meer 

bij Jezus’ blijde intrede in Jeruzalem. Met een schaap, rustend op zijn schouders, 

is Jezus ook het sublieme voorbeeld van de goede herder. En in elke mis wordt 

Hij vereerd als het Lam Gods dat onze zonden draagt. 

Maar genoeg voor vandaag. Ik ben blij met een beschermheilige voor de ganzen. 

Voor de mijne is het te laat, maar hun levende soortgenoten zijn nu goed af. En 

ook voor mijn kater weet ik bij wie aan te kloppen in geval van nood. Ik probeer 

het Billie uit te leggen. Maar zijn gele ogen staan boos. Begrijpelijk. Het is 

etenstijd. T.S. 


