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De wolf en het kippetje
Zeer onlangshad ik het sterkegevoelweer onder-

eenkoelvitrinetussende zuivel en het brood,

deel van de natuur uit te maken.Dat lauamzo: tij-

tegenoverhet straatje met blikjes kattevoer En
dankzij de uininding van het polystyreen-bakjeen

dens een wandeling in onze onvolprezendiergaarde Blijdorp zag ik een wolf een kip opvreten.
Vroegerwas de diergaarde eenpostzegelver-

hetpolyethyleen-foliehoevenwe het vlees,dat

zameling met dieren in kleine, betonnenen
bedomptehokken.In het kader van het omvoftnen

Iijke dier veruaadt,niet meer direct te beroeren
(dat is ook hygiiinischer).Bijgevolg zijn er nog

van dezeouderwetsetoestandnaar eenmoderne
diervriendelijke tuin worden links en rechtsquasi

maar weinig mensendie eenkarbonadedirect

natuurlijke biotopen nagebouwd.Zo zijn er intussen eenMongoolse steppe,een olifanten-oerwoud, een vleermuisgroten een wolvenvallei.Bij
die wolvenvallei gebeurdehet. E6n van de twee
dezebiotoop bewonendewolven was bezig met
zijn voorpoteniets op te graven.Dat bleekweldra
een kip. Een stevigezefu, vast wel een uitgelegde

ook nog maar zeldende vorm van het oorspronke-

kunnenthuisbrengenals een stukje stoffelijk overgeschotenvarken(SusscrofaLinnaeus, 1758).
Om maar te zwijgen over de runderlende,het
p aardeb i efstukj e-van-de-kogeI en de gemar in eer de kippesat4.
Wezijn geheelvervreemdvan de dierlijke oorsprong van ons eten.Een schotel vol gegrillde
lamskoteletjesbij de Griek zou genuttigd moeten

en afgedankteBarnevelder of iets van verge-

worden tijdens het bekijken van een videofilm

Iijkbaar kaliber Vlak voor de ogen van de bezoekers vond vervolgenseen culinair festijn plaats

over eenweilandmet lammetjesin de maand

dat door maar zeer weinigen werd gewaardeerd.

maart. Alleen diegenendie dan vrolijk doorgaan
met eten,gevenblijk van een onvervalstekijk op

Eerst werd de kip geplukt. Grote dotten witte ve-

ons oorsp ronkelij k omnivore eetpatroon.

ren vlogen in het rond. Vervolgensbegoneen langdurig, bloederig en krakerig proces van verorbe-

Begrijp me goed, ik heb geen enkel bezwaar tegen
een vegetar i sche leefwij ze. Vegetar i dr s hebben

ring. De details zal ik u besparen.Meer waard om

vanuit eenmilieu-oogpuntgezienhet gelijk vol-

te vermeldenis de reactie van de meestetoe-

strekt aan hun knnt. Maar waar ik een beetjemis-

schouwers.Bijna iedereenzag de wolf, hoorde de
krakendedrumstickstussende wolvekaken.en
riep "Jakkesbah, d66rlopuh!!"

selijk van word, is niet van een kip-verslindende

Sindswij de arbeidsdeling hebbenuitgevonden
hoevenwe niet meerzelf op jacht naar vlees,

frikandel te consumeren.Daar moet nog wat
basale natuur-educatie tegenaan.

wolf, maar van de toeschouwersdie vol walging
d66rlopuh, om vervolgenslinea recta naar het restaurant van de Riviira-hal te gaan om daar een

maar kopen we dat bij de slager Sindsde supermarkt is bedacht is die slager vaak niet meer dan
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