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Geachte heer Van Heijst,
Hierbij wil ik u, in uw rol als directeur van het Wereld Natuur Fonds, verzoeken de
mensen en middelen van uw organisatie in te zetten om de volgende dieren zo
spoedig mogelijk op de lijst van uitgeroeide, of op zijn minst bedreigde, diersoorten
te krijgen:
Muggen
Wat is überhaupt het nut van de mug in het leven van de mens? Wat dat betreft; wat
is het nut van de mug in het leven van de mug? Als dat beestje niks anders kan dan
tergend ergerlijk zoemen en mensen druppel voor druppel leegtrekken, als het
universele nut van de mug niets anders is dan het aanmaken van gemeen onstuimig
jeukende bultjes, is het dan niet beter dat we de mug als diersoort in zijn geheel
koud saneren.
Muggen zullen mijns inziens niet verbaast zijn als we de plannen tot muggenocide
bekendmaken. Het feit dat een mug onmiddellijk stopt met zoemen als jij het licht
aanknipt, geeft al aan dat ze donders goed weten dat ze verkeerd bezig zijn.
Katten
An sich heb ik niets tegen katten. De eigenzinnigheid van deze beesten prefereer ik
verre boven de domme dienstbaarheid van de gemiddelde hond. Tot zover is de kat
het enige diersoort die bij mij regelmatig de vraag doet rijzen: “wie heeft nu wie
gedomesticeerd?” Mijn probleem met katten begint als ze krols zijn. Tussen u en mij
gezegd, maar vooral gezwegen; als gezonde Hollandse jongen heb ik ook wel eens
buien die alleen als ronduit ‘geil’ te beschrijven zijn, maar zie je mij om halfdrie ‘s
nachts krijsend bij de buren op de schutting zitten? I don’t think so. Waarom wordt
dit gedrag van katten dan oogluikend toegestaan. Hoe wreed een nachtrust verstoort
als een mooie droom uit elkaar getrokken wordt door het geluid van een astmatische
trompettist die een golfbal probeert door te slikken terwijl hij André Rieu, bruut en
geheel onvrijwillig, van achteren neemt met zijn minst favoriete stradivarius. Kom
op! Als je vrouw tijdens het seksen zulke geluiden maakt, dan weet je als man niet
hoe snel je er vanaf moet komen, laat staan dat je die week nog enig hoogtepunt
bereikt.
Kiwivogel
De Kiwi is een vogeltje dat in de verste verte niet lijkt op een kiwi – geloof me, ik
heb er één geschild – en verder ook verdacht weinig gelijkenissen vertoond met een
vogel. Erg verwarrend als je geen ornitholoog of groentespecialist bent. Het vogeltje
kan niet vliegen (heeft ook geen vleugels), is half blind, heeft varkenshaar in plaats
van veren en heeft neusgaten aan het eind van zijn snavel. De meeste organismen
evolueren naar iets dat meer kans op overleven heeft. De Kiwi heeft dat principe
kennelijk nooit begrepen. Als je kijkt naar alles wat er mis is met het beestje moet u
het met me eens zijn dat uitroeien een logische en immens humane stap is.

Pantoffeldiertje
Bij deze specifieke diersoort zou ik ook tevreden zijn als u de persoon die de naam
verzonnen heeft op de lijst met bedreigde of uitgestorven diersoorten kunt krijgen.
Welke LOI geschoolde amateur-bioloog kwam om half drie ’s nachts toeterzat zijn
kroeg uit strompelen, om vervolgens deze naam te verzinnen. “Nee, maar het
beestje lijkt op een pantoffel!” Als je een fust bier en pond wiet op hebt misschien.
Gezien mijn heldere betoog, onderbouwd met valide argumenten, verwacht ik uw
volledige medewerking bij het behalen van de genoemde doelstellingen. Via journaal
en krant zal ik uw voortgang in de gaten houden.
Bij voorbaat dank
Verus Demens
Ps; Zodra ik een beslissing heb genomen over het lot van de Gnoe, laat ik het u
weten.
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