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Beestachtig nieuws
De dierenbescherming bestaat 
deze week 150 jaar. Dierenleed is 
een vaak terugkerend thema. Ik 
noem een aantal berichten die ik 
helaas niet verzonnen heb.

Zo las ik deze week in de krant 
dat er in Grashoek een gedenkte-
ken komt voor de naar schatting 
15 dieren die bij de vliegramp met vlucht MH17 
zijn omgekomen. Het Ministerie van Buiten-
landse zaken zou zich ook inzetten om ook de 
kadavers van huisdieren van de ramp te repa-
triëren. Het bericht gaf me een ongemakkelijk 
gevoel.

op dezelfde dag las ik in deze krant tot mijn 
verbijstering ook nog dat een blinde kat, dank-
zij gulle gevers, vanuit Brazilië naar Roermond 
is gevlogen en dat vrijwilligers, aldus de krant, 
vervolgens tot twee keer toe naar Brazilië zijn 
afgereisd om ook het transport van en de op-
vang in nederland voor haar vijf kittens voor te 
bereiden. Wist u dat er in Brazilië naar verluidt 
200.000 zwerfkinderen zijn en dat opvanghuizen 
in Brazilië met bescheiden giften al vele monden 
kunnen voeden?

Afgelopen dinsdag stond prominent in de krant 
dat het Dierenpark emmen heeft besloten een 
hoogbejaarde giraf te laten inslapen. Het bericht 
vermeldt dat de langnek leed aan artrose en dat 
haar nu een lijdensweg bespaard is gebleven. De 
giraf wist zelfs de aandacht voor de moord op 
de journalist James Foley te verdringen, net zoals 
een met de dood bedreigde Maastrichtse labra-
dor die, zo kopte de krant, ´uitstel van executie´ 
kreeg. een foto van de viervoeter nam maar liefst 
de helft van de voorpagina in beslag.

Maar ook de overheid kan er wat van: twee 
maanden geleden is er een pilot gestart om een 
vergeten groep slachtoffers meer aandacht te geven: 
uit onderzoek is gebleken dat ook huisdieren 
slachtoffer kunnen zijn van huislijk geweld. Deze 
pilot is mogelijk de start van een landelijk opere-

rend netwerk van dierenpleegzorg. 
een konijn kan dan, in geval van 
nood, uithuis worden geplaatst. 
nogmaals, ik verzin het niet. Zou 
er ook een werkgroep worden 
geïnstalleerd voor een bedroefde 
goudvis? 

Begrijpt u mij vooral goed. Het 
is nobel en nuttig  dat voor het welzijn van die-
ren wordt gestreden. Wellicht zou het wel goed 
zijn om klein leed in juiste proporties te zien. Dat 
geldt ook in mijn werk. Afschuwelijke beelden, 
dagelijks op televisie te zien, relativeren uiteraard 
een burenruzie over een overhangende tak . 

De vele berichten over dieren illustreren dat wij 
ons kennelijk zeer verbonden voelen met het 
dierenrijk. Geen wonder dat ook in de rechts-
zaal met enige regelmaat gestreden wordt over 
hond, kat of paard. U herinnert zich ongetwijfeld 
edwin de Roy van Zuydewijn die tevergeefs de 
rechter verzocht een omgangsregeling met de 
Koninklijke hond van prinses Margarita vast te 
stellen. In Amerika wordt er trouwens al ruim 20 
jaar met honden gewerkt binnen de rechtszaal. 
De hond wordt ingezet om vooral kinderen ge-
rust te stellen die in de rechtszaal, een stressvolle 
situatie, moeten getuigen. In nederland heeft  
een  jeugdrecht-advocaat overigens nog die taak 
van de viervoeter…

Zolang dierengezever het nederlandse nieuws 
kan domineren, gaat het hier in alle opzichten 
blijkbaar zo slecht nog niet en mogen wij op-
recht blij zijn in een land als nederland te mogen 
wonen, het land waar graag van een mug een oli-
fant wordt gemaakt. en natuurlijk is het prima 
dat er mensen die opkomen voor dieren die in 
de knel komen. 

Maar met  de  dagelijkse  portie  horror  uit  Syrië,  
Gaza en  Irak  mag  het  voor  mij  wel  echt   een  
onsje minder!
 
Mr. Frank Dronkers


