Castratie
Om het rijksdiploma tot erkend castreur van dieren te bemachtigen, dien je het nodige
daarover te weten. Ook ik heb dat geweten, geleerd en uitgevoerd, zoals dat in de wet
voor diergeneeskunde is vastgesteld. Na het behalen van dat brevet, ben ik dan ook
volop aan het werk gegaan om ons land te behoeden voor een overproductie aan dieren.
Ik heb meer “ballen” laten rollen dan in alle speelruimten voor kinderen van Ikea
vestigingen.
In de embryonale fase van mens en dier, worden de belangrijkste voortplantingsorganen
van de vrouw, na een prachtige buiging, geplaatst in de buikholte. Die van de man
verdwijnen met een andere, ook wel redelijk mooie buiging, in een zakje buiten het
lichaam. Dat zakje heeft de juiste temperatuur voor de vorming van de zaadjes en de
eierstokjes hebben dat voor de eitjes. Prachtig geregeld! Nu gedragen mannen zich vaak
stoerder dan vrouwen maar in aanleg zijn we gelijk!
Als ik nu de ballen van een man verwijder, noemen we dat castratie. Ook als ik de
eierstokken van de vrouw verwijder, is dat een castratie. Beide geslachten zijn na zo’n
ingreep “castraten”. Sommige mensen zeggen dan dat ze gesteriliseerd zijn. Dat kun je
dan ook zeggen, maar dan weet je nog niet wat er is gebeurd. Als je de baarmoeder van
een vrouw verwijdert en de eierstokken wel laat zitten is zij ook steriel. Als je de
zaadleider van een man of de eileider van een vrouw doorknipt en onderbind, is de
persoon ook steriel.
De schrijver van dit artikel is ook gesteriliseerd. De ingreep voor de man is een fluitje
van een cent! Je komt om 14.10 uur binnen. Ga met opgetrokken knieën op je rug
liggen, jodium en een verdovingsinjectie … even wachten … vasectomie … klaar! Om
14.30 uur scheur ik met mijn vriendin. U weet uit vorige verhalen dat ik daarmee mijn
Range Rover bedoel, weer weg van het ziekenhuis. Niemand in het verkeer merkt iets
vreemds aan mij. Ik heb immers mijn ballen nog, dus ben ik ook een man! Ik ben echter
wel gesteriliseerd, mijn voortplanting langs natuurlijke weg is afgesneden door een kleine
ingreep. Mijn testikels blijven wel doorgaan met produceren van zaadcellen, maar deze
rakkers zullen nooit het “licht” zien.
We hadden in de kliniek voor dieren waar ik werkte, ooit eens een aanvraag voor
castratie van een prachtige mannetjeshond (reu). Hij had zijn taak in de
voortplanting van zijn soort er al op zitten en de eigenaar besloot tot een castratie voor
de hond. Het dier moest echter nog wel enkele tentoonstellingen aflopen om blijvend

kampioen te zijn. Om als man daar zonder ballen te verschijnen was natuurlijk een
blamage! We hebben de hond wel gecastreerd, dus de ballen verwijderd, en daarna
gesteriliseerde plastic ballen teruggeplaatst in het lege zakje. Op de tentoonstelling voor
rashonden behaalde het dier wederom te kampioenstitel. De super strenge en aan vele
regels gebonden keurmeesters keurden de duidelijk mannelijke hond goed. Ze zagen niet
dat de hond plastic ballen in zijn mannelijk voorkomen had! En ook al hadden ze er
verstand van gehad, je moet echt van goeden huize komen om het verschil in echt en
onecht te kunnen onderscheiden in ballen en borsten!
Tot slot: Na een castratie ben je je ballen of eierstokken kwijt. Ben je echter
gesteriliseerd, dan roept dat nadere vragen op over welke manier en wat mis je? Na een
sterilisatie, hoe dan ook, staat de voortplanting stil.
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