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Beste lezer, 
 
In zijn vijfde herziene druk van “The Complete Book of the Dog” schreef Robert Leighton in 1932 het 
volgende: “We moeten eraan herinnerd worden dat de hond een gedomesticeerd wild dier is, dat afstamt van 
de wolf. Hij is van nature uit carnivoor.We hebben zijn vorm en zijn grote gewijzigd, we ontwikkelden zijn 
hersenen, maar we hebben helemaal nog niet gedaan met al zijn wilde instincten, en terwijl we bezig waren 
met het veranderen van zijn uiterlijk en karakter hebben we helemaal niets kunnen wijzigen aan het aantal 
van zijn ribben of de vorm en capaciteit van zijn maag. Het meest toepasbare in de voeding van de hond, is 
dat wat het dichtst benaderd wat zijn wilde voorvaderen eten in de vrije natuur. Zwakheid en ziekte komen 
meer frequent voor van onjuiste voedingswijze en huisvestiging dan van wat dan ook. Tussen de vrije en 
eigenaar loze paria honden in het oosten, is ziekte zo goed als onbekend. 
De wilde hond voert zich uitsluitend met vlees, en raakt nooit plantaardig voedsel aan, behalve dan een 
toevallige knabbel aan wat grassen. De hondenmaag is klein in verhouding tot zijn algemene grootte, en die 
hoeft niet overladen te worden met papachtig voedsel en waterige groenten. Wat er ook moge gezegd 
worden, laat de resten van je tafel de basis zijn van zijn voeding: vlees, vis…………….” 
 
Tot daar Robert Leighton. 
 
In de jaren 50 en 60 van vorige eeuw ging deze kennis grotendeels verloren, onder de commerciële en 
prospectieve druk van voerfabrikanten, die alles maakten, van kippenvoer over vee voerders tot honden en 
kattenvoer. 
Diegene die hun hondenvoer op de slachthuizen bleven halen, zoals vuile pensen, kopvlees, hart, lever, 
nieren strotten van runderen en schapen, werden steeds zeldzamer, en gingen tot de folklore behoren. 
 
De kennis ging verloren, en het gezonde verstand moest het afleggen tegen de waanzinnige handel. 
 
Tot in het begin van jaren negentig, van dezelfde eeuw, er enkele mensen het initiatief namen en het 
boegbeeld werden van een hele beweging die terug ging naar de echte waarden van voeding van carnivoren 
huisdieren. 
Een soort van herbronning, naar datgene wat we met zijn allen bijna vergeten waren: Natura Artis Magistra. 
 
Een van die baanbrekers is dr. Tom Lonsdale, een Australische dierenarts, die resoluut op de barricade ging 
staan, en twee prachtige werken schreef, Raw Meaty Bones, promote health en Work Wonders. 
 
Van dit laatste werk heb ik, samen met Marieke van de Weijer, de eer en het genoegen gekregen om de 
vertaling in het Nederlands/Vlaams te mogen verzorgen. 
 
Veel leesplezier. 
 
 
 
Roger Verhaegen. 
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