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Kees Broere: ‘In Goa
gebeurt de mensensmokkel onder de neus
van de VN-militairen’
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Commentaar

Ganzenvergasser
column in lelystad

Europa’s uitdaging

Waarom we zo emotioneel doen over dieren

Het vluchtelingenvraagstuk vraagt van de EU-landen
behalve solidariteit en daadkracht ook denkkracht.

E

en gans de nek omdraaien is een handeling. Twee handen
om die nek en ‘plop’,
dat is wat je hoort, en
dat is wat je voelt.
Geen ‘krak’.

Een vos krijgt de kogel.
Een duif een schietnet, en ‘plop’.
Een huiskraai liquideer je met
een luchtbuks.
Arie is daar eenvoudig in. Duizend ganzen per dag de nek omdraaien is te doen, maar koolzuurgas is sneller. Ganzen opdrijven
naar de kraal, in de aanhanger,
klep dicht, gas erop en dood. Arie
geeft ze weg aan poelier Van Meel –
de gans in het restaurant is een
vergaste gans. Soms eet hij ze zelf.
Hij houdt van de natuur. Als hij
dit niet deed, was hij boswachter
geworden. Een hooiwagen een
poot uittrekken, daar kan hij niet
tegen. Maar de mens, zegt Arie, is
losgekomen van de natuur. ‘We
zijn watjes geworden.’ Ligt er een
walvis op apegapen, dan geven we
hem een naam: Johannes. Terwijl
die dood beter af is. ‘Hoe denk je
dat de natuur onderling is?’
Het dierlijke uit de mens en het
menselijke in het dier – daarvoor
moet je niet bij Arie wezen.
Arie den Hertog van Duke Faunabeheer (Hertog = Duke) is de
enige ganzenvergasser van Nederland. Vader Dick begon het bedrijf;
die deed de groenvoorziening op
Schiphol en ving er vogels. Nu is
het meer dan dat. Voor duiven,
huiskraaien, mollen, meeuwen,
kauwen, vossen en de mus van Domino Day: iedereen belt Arie, verdelger van plaaggedierte, zijn map
met ontheffingen is dik. Vanaf dit
seizoen mag hij in heel Nederland
ganzen vergassen – vorig jaar elfduizend, dit jaar dus meer. En het
seizoen begint nu. Het is meer dan
een bedrijf, hij zegt: ‘ik bén dit
werk’. Op zijn achtste de eerste nek
omgedraaid, ‘plop’. Het doden is
niet het mooie. Het mooie is alles
weten van de natuur. Wat grauwe
ganzen eten, denken, doen. ‘Die
zijn zó slim, echt prachtig.’
Groene loods op een industrieterrein. Vangkooien en kastvallen.
Klemmen en slagnetten. Hagelpatronen en windbuksen. Twee gaskamers op wielen. Opent de deur
van die mobiele gaskamer en stapt
naar binnen – klim erin joh, maar
het hoeft niet hoor. Arie kent de
gêne die hem zelf vreemd is. Regelmatig nog wordt hij nazi genoemd. Begrijpt hij goed, dat mensen het moeilijk vinden, maar als
hij daar respect voor heeft, ‘heb
dan ook respect voor mij’.
De mensen die hem haten zijn
vaak mensen die op zondagmiddag een rondje in het bos lopen en
de rest van hun tijd doorbrengen
achter een beeldscherm. ‘Die ko-

Ganzen opdrijven, in de aanhanger, gas erop en dood.

Huiskraaien liquideert Arie den
Hertog met een luchtbuks.

Ook een vos kreeg de kogel. Hij
had Arie’s ganzen opgegeten.

Twee handen
om die nek
en ‘plop’, dat is
wat je voelt,
en dat is wat
je hoort.

men niet op kaalgevreten weilanden. Er is geen kennis der natuur .’
Het moet mooi zijn te denken
zoals hij: twijfelloos. En de omgang met dieren is inderdaad een
wonderlijke: we eten ze op en
knuffelen ze dood – de dierenarts
bood laatst chemotherapie aan
voor mijn demente kater: voor duizend euro doen ze dat in België. Afmaken noemt hij euthanaseren.
Maar dan begint Arie over
brandganzen, en denk ik aan
Maarten Loonen, de man die ik op
Spitsbergen aan het werk zag. Die
daar zomer na zomer brandganzen in kaart brengt tot het vrienden zijn. Ik bel hem. Dat vergassen,
zegt Maarten, ‘het doet me zeer’.
Het is de meest humane, nouja,
diervriendelijke manier. Maar we
hebben Nederland zelf tot ganzenland gemaakt, met onze opgevoerde weilanden, en nu moeten
ze dood: slachtoffers van succes.
Hij noemt het ‘karaktermoord’.
Die ganzen hebben niks gedaan,
die doen wat de natuur doet: veranderen. Het laat zien dat we verdomd weinig vertrouwen hebben
in die natuur, want die kan heus
wel terugveranderen. Maar er is
een probleem en dat moeten we
‘managen’ en nu we dat doen,
moeten we blijven managen. Er is
geen weg terug.
Maarten zegt: de mens is het
probleem, niet het dier.
Arie zegt: ‘Je kunt van de natuur
houden en dieren afmaken tegelijk.’ Hij had twee tamme ganzen
in de achtertuin. De vos vrat ze op.
Hij ving de vos en die kreeg de kogel. ‘De jager schiet de jager.’
Arie haalt een geweer uit zijn
wapenkast en legt hem over zijn
schouder. Het lijkt me prettig om
een geweer zo liefdevol over je
schouder te kunnen leggen. Zoals
ze dat ook doen in de romans van
David Vann, de Amerikaanse
schrijver die opgroeide in kruitdamp. In Goat Mountain schiet een
jagende jongen per ongeluk een
stroper; die wordt als een hertenbok aan kettingen omhoog getakeld om leeg te bloeden. ‘Ik háát
wapens’, zei Vann een tijdje terug
in Amsterdam – hij komt uit een familie waar geweld tegen dieren en
tegen mensen gelijk op gaat.
Maarten Loonen zegt: ‘Ik ben
misschien een watje, maar we kunnen niet meer de jager zijn die we
waren. Daarvoor zijn we als mens
te machtig geworden.’

Toine Heijmans
t.heijmans@volkskrant.nl

D

e Verenigde Naties noemen het de ‘grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’.
Voor de EU-lidstaten is het een opeenstapeling van
crises. Hier botst de humanitaire impuls met de
sociaal-economische en vaak ook culturele onwil grote groepen asielzoekers te ontvangen. Het is daarom dat de Italiaanse zeeoperatie Mare Nostrum – die veel mensen redde maar
ook werd gehekeld als ‘hulpmiddel voor mensensmokkelaars’ – werd ingeruild voor een kleinere missie.
Het is ook een crisis van Europees handelingsvermogen.
Redelijkerwijs zouden de Europese lidstaten, zoals de
Commissie voorstelt, inderdaad de behandeling van asielaanvragen en de vestiging van vluchtelingen naar rato
gaan spreiden – zeker in tijden waarin de aantallen sterk
toenemen, wat tot lokale spanningen kan leiden. Toch kiezen veel lidstaten voor een ‘beggar thy neighbour’-politiek,
waarbij elke asielzoeker die je op een buurland kunt afwentelen als pure winst geldt. Een blamage voor Europa.
Voortvarender zoeken EU-lidstaten momenteel naar ma-

Migratie is ook crisis van
verbeeldingskracht
nieren om mensensmokkelaars ter plekke aan te pakken,
in Libische wateren en mogelijk ook aan land. Een nog grotere stap om hen de pas af te snijden zou het in Duitsland
geopperde idee zijn om EU-asielaanvraagcentra te openen
in Noord-Afrika – wat vluchtelingen de risicovolle zeeroute
naar Europa zou kunnen besparen. Gekoppeld aan veel
zwaardere middelen om de zeeroute af te sluiten voor migranten, zijn het manieren waarop Europa zijn humanitaire pretenties kan koppelen aan realisme.
Maar uiteindelijk is dit ook een crisis van het voorstellingsvermogen – zowel over de potentiële omvang van de
migratie als de mogelijke antwoorden. Behalve de instabiliteit die de regio waarschijnlijk langere tijd zal teisteren,
is er ook de combinatie van bevolkingsdruk, levenspeil en
informatie over een beter leven elders die veel vooral jonge mannen richting Europa zal blijven drijven.
Anderzijds vergrijst Europa snel en heeft het behoefte
aan bevolkingsaanwas. Ondanks de grote weerstand hiertegen moeten EU-landen gaan nadenken over hoe ze deze
trends beter met elkaar kunnen verenigen – en meer greep
kunnen krijgen op de immigratie. Dat wordt een centrale
uitdaging voor een nieuwe generatie Europeanen.
Arnout Brouwers

Stekel

Koe en mens
‘Alle onderzoeken tonen
aan dat burgers het ﬁjn
vinden om, bijvoorbeeld
vanuit de auto, koeien te
zien in het landschap’, zei
een woordvoerder van
de landbouwbond
LTO. Dat is nostalgie
natuurlijk, want er
zijn geen concrete bewijzen dat koeien nou zo
veel gelukkiger zijn in de
buitenlucht. Een moderne
stal heeft immers zachte
ligbedden, ruime ligplaatsen en looppaden. Bij
warm weer zijn koeien
trouwens ook veel liever

binnen. En wat dacht u
van de onveiligheid in de
buitenlucht? In de stal
vallen koeien tenminste
niet in de sloot. En ach,
wat is eigenlijk het verschil tussen koe en
mens? Alle onderzoeken tonen vast aan
dat de burgers het ﬁjn
vinden om, bijvoorbeeld
vanuit de auto, kinderen
buiten op straat te zien
spelen. Maar de jeugd
staat ook het liefst op
stal. Geef de koe anders
ook een iPad.
Laura de Jong
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