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Reputatieschade
fantasie, wolven die als mist door het 
prikkeldraad glippen en linea recta naar 
haar huis trekken, de deur met hun snuit 
open duwen en naar boven sluipen, eerst 
nog even tegen de maan huilen en dan 
haar kinderen met hun chique gesteven  
kleertjes opeten.’

Trofische cascades

Rachel weet het zelf niet, maar ze kreeg 
vorig jaar een literair zusje. Want ook Inti 
Flynn is in Ooit waren er wolven (2022) 
ingehuurd om wolven in Schotland uit  
te zetten. De Australische Charlotte  

McConaghy schildert met veel gevoel  
de heuvels van de Hooglanden, die ooit 

weelderig begroeid waren en voedsel en 
onderdak boden aan tal van wilde dieren. 
Door het ontbreken van natuurlijke  
vijanden hebben herten de heuvels kaal 
gegeten. Om het ecosysteem te herstellen  
zullen ondanks grote publieke weerstand 
veertien grijze wolven uit Canada worden 
losgelaten. Inti is realistisch over hun toe-
komst. ‘De wereld is een gevaarlijke plek 
voor wolven. De meeste zullen binnenkort 
dood zijn.’
McConaghy heeft in interviews uitgelegd 
dat de klimaatramp die op ons afdendert 
bij veel mensen tot verlammende  
apathie leidt. In haar romans geeft ze 
weten schappelijke en politieke kwesties 
een emotionele lading zodat haar  

lezers in het hart geraakt worden. 
Zo laat ze bioloog Evan op een informatie-
bijeenkomst voor bezorgde boeren uit-
leggen waarom de terugkeer van de wolf 
belangrijk is. ‘Het doden van wolven was 
een enorme blunder van ons. Ecosyste-
men hebben roofdieren nodig omdat zij 
dynamische ecologische veranderingen 
teweegbrengen die doorwerken in de 
voedselketen, en deze staan bekend als 
“trofische cascades”.’ Nadat de boeren zijn 
geïnformeerd over koolstofemissies en 
co2-reductie, blijken hun angst en woede 
niet weggenomen. Een van hen herinnert 
de zaal aan de herintroductie van de  
zeearend, die vervolgens lammetjes uit  
de wei oppikte. 
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