
ZEEPAARDJES: GENDER COMPLEMENTARITEIT KENT VELE VORMEN 
 

Dit artefact en beeldje van messing maakte ik, Schele Havik (Dirck van Bekkum), rond 1987 voor 

mijn moeder (1910-2003). Het verlangen/beeld van waaruit ik dit maakte is dat mijn moeder de 

enige was die mijn sterke vrouwelijk kant herkende, erkende en accepteerde. Ik had lichte 

borstvorming op mijn 13e en ervaarde als man de maancyclus. Mijn emotuionaliteit en creativiteit 

verliep vanaf nieuwe maan bergop en na volle maan bergaf. Het maakproces is terugkijkend ook 

voor mij als maker een wonder. Hoe ik het beeld van een echt zeepaardje, met mijn handen-ogen-

hart-hoofd, transformeerde in deze messing vorm kan ik niet mee reproduceren. Ik verkeerde 

blijkbaar in een toestand van Grace, verlaagde rationaliteit en verhoogde emotionaliteit, in 

verbinding met voorouders. Onder: Waarom het Zeepaardje zo bijzonder is. 

 

 
 

bron Wikipedia: 

 

...Het zeepaardje behoort tot de familie van de zeenaalden en komt sporadisch in de kustwateren 

van de Lage Landen voor.... De voortplanting van zeepaardjes is opmerkelijk. De ontwikkeling 

van de eieren gebeurt namelijk in een broedbuidel op de buik van het mannetje. Voor de paring 

wordt een uitgebreide paringsdans gemaakt waarbij ook de kleuren vaak veranderen. Het 

vrouwtje brengt tijdens de paring, waarbij de staarten van een koppel verstrengeld zijn, de 

eicellen in kleine aantallen tegelijk in de buidel, waarna het mannetje ze bevrucht met zijn zaad. 

Het mannetje beschermt de embryo's in de buik tot deze zelfstandig kunnen leven waarna ze de 

buidel verlaten. Er zijn wel meer diersoorten, ook vissen, waarbij de man de jongen verzorgt, 

maar bij een zeepaardje vindt zelfs de bevruchting in het mannetje plaats, wat uitzonderlijk is. 

Zeepaardjes zijn monogaam, althans, bij enkele soorten kan na een cyclus van bevruchting en 

uitbroeden wel van partner worden gewisseld.... 

 

Voor meer kunst en wetenschap zie www.anthropolo-gazing.nl 

 

Schele Havik (Dirck van Bekkum) 1987 Utrecht, De Nederlanden. 
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