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

D
eVerenigdeNatiesnoemenhetde ‘grootste vluch-
telingencrisis sindsdeTweedeWereldoorlog’.
VoordeEU-lidstaten ishet eenopeenstapelingvan
crises.Hierbotstdehumanitaire impulsmetde

sociaal-economischeenvaakookcultureleonwilgrotegroe-
penasielzoekers teontvangen.Het isdaaromdatde Italiaan-
se zeeoperatieMareNostrum –die veelmensenreddemaar
ookwerdgehekeldals ‘hulpmiddel voormensensmokke-
laars’ –werd ingeruildvooreenkleineremissie.

Het is ook een crisis van Europees handelingsvermogen.
Redelijkerwijs zouden de Europese lidstaten, zoals de
Commissie voorstelt, inderdaad de behandeling van asiel-
aanvragen en de vestiging van vluchtelingen naar rato
gaan spreiden – zeker in tijden waarin de aantallen sterk
toenemen, wat tot lokale spanningen kan leiden. Toch kie-
zen veel lidstaten voor een ‘beggar thy neighbour’-politiek,
waarbij elke asielzoeker die je op een buurland kunt af-
wentelen als pure winst geldt. Een blamage voor Europa.

Voortvarender zoeken EU-lidstaten momenteel naar ma-

nieren om mensensmokkelaars ter plekke aan te pakken,
in Libische wateren en mogelijk ook aan land. Een nog gro-
tere 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 mi-
granten, zijn het manieren waarop Europa zijn humanitai-
re pretenties kan koppelen aan realisme.

Maar uiteindelijk is dit ook een crisis van het voorstel-
lingsvermogen – zowel over de potentiële omvang van de
migratie als de mogelijke antwoorden. Behalve de instabi-
liteit 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 jon-
ge mannen richting Europa zal blijven drijven.

Anderzijds vergrijst Europa snel en heeft het behoefte
aan bevolkingsaanwas. Ondanks de grote weerstand hier-
tegen 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

‘Alle onderzoeken tonen
aan dat burgers het fijn
vinden om,bijvoorbeeld
vanuit de auto, koeien te
zien in het landschap’, zei
eenwoordvoerder van
de landbouwbond
LTO.Dat is nostalgie
natuurlijk,want er
zijn geen concrete be-
wijzen dat koeien nou zo
veel gelukkiger zijn in de
buitenlucht. Eenmoderne
stal heeft immers zachte
ligbedden, ruime ligplaat-
sen en looppaden.Bij
warmweer zijn koeien
trouwens ook veel liever

binnen.Enwat dacht u
van de onveiligheid in de
buitenlucht? In de stal
vallen koeien tenminste
niet in de sloot. En ach,

wat is eigenlijk het ver-
schil tussen koe en
mens?Alle onderzoe-
ken 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.
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Ganzenvergasser

E
engansdenekom-
draaien is eenhande-
ling. Tweehanden
omdieneken ‘plop’,
dat iswat jehoort, en
dat iswat je voelt.
Geen ‘krak’.

Eenvoskrijgtdekogel.
Eenduif eenschietnet, en ‘plop’.
Eenhuiskraai liquideer jemet

een luchtbuks.
Arie isdaareenvoudig in.Dui-

zendganzenperdagdenekom-
draaien is tedoen,maarkoolzuur-
gas is sneller.Ganzenopdrijven
naardekraal, indeaanhanger,
klepdicht, gaseropendood.Arie
geeft zewegaanpoelierVanMeel –
degans inhet restaurant is een
vergastegans. Somseethij ze zelf.

Hijhoudtvandenatuur.Alshij
ditnietdeed,washijboswachter
geworden. Eenhooiwageneen
pootuittrekken,daarkanhijniet
tegen.Maardemens, zegtArie, is
losgekomenvandenatuur. ‘We
zijnwatjesgeworden.’ Ligt er een
walvisopapegapen,dangevenwe
hemeennaam: Johannes. Terwijl
diedoodbeteraf is. ‘Hoedenk je
datdenatuuronderling is?’

Hetdierlijkeuitdemensenhet
menselijke inhetdier –daarvoor
moet jenietbijAriewezen.

AriedenHertogvanDukeFau-
nabeheer (Hertog=Duke) isde
enigeganzenvergasser vanNeder-
land.VaderDickbegonhetbedrijf;
diedeeddegroenvoorzieningop
Schiphol envingervogels.Nu is
hetmeerdandat. Voorduiven,
huiskraaien,mollen,meeuwen,
kauwen, vossenendemusvanDo-
minoDay: iedereenbeltArie, ver-
delgervanplaaggedierte, zijnmap
metontheffingen isdik. Vanaf dit
seizoenmaghij inheelNederland
ganzenvergassen –vorig jaarelf-
duizend,dit jaardusmeer. Enhet
seizoenbegintnu.Het ismeerdan
eenbedrijf, hij zegt: ‘ikbéndit
werk’.Opzijnachtstedeeerstenek
omgedraaid, ‘plop’.Hetdoden is
niethetmooie.Hetmooie is alles
wetenvandenatuur.Watgrauwe
ganzeneten,denken,doen. ‘Die
zijnzóslim, echtprachtig.’

Groene loodsopeen industrie-
terrein.Vangkooienenkastvallen.
Klemmenenslagnetten.Hagelpa-
tronenenwindbuksen. Tweegas-
kamersopwielen.Opentdedeur
vandiemobielegaskamerenstapt
naarbinnen–klimerin joh,maar
hethoeftniethoor.Ariekentde
gênediehemzelf vreemdis.Regel-
matignogwordthijnazige-
noemd.Begrijpthij goed,datmen-
senhetmoeilijk vinden,maarals
hijdaar respect voorheeft, ‘heb
danookrespect voormij’.

Demensendiehemhatenzijn
vaakmensendieopzondagmid-
dageenrondje inhetbos lopenen
derest vanhuntijddoorbrengen
achtereenbeeldscherm. ‘Dieko-

Ganzen opdrijven, in de aanhan-
ger, gas erop en dood.

Huiskraaien liquideert Arie den
Hertog met een luchtbuks.

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

column in lelystad

Tweehanden
omdienek
en ‘plop’, dat is
wat jevoelt,
endat iswat
jehoort.

Kees Broere: ‘InGoa
gebeurt demensen-
smokkel onderdeneus
vandeVN-militairen’
p21

Waarom we zo emotioneel doen over dieren
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mennietopkaalgevretenweilan-
den. Er isgeenkennisdernatuur .’

Hetmoetmooi zijn tedenken
zoalshij: twijfelloos. Endeom-
gangmetdieren is inderdaadeen
wonderlijke:weetenzeopen
knuffelenzedood–dedierenarts
bood laatst chemotherapieaan
voormijndementekater: voordui-
zendeurodoenzedat inBelgië. Af-
makennoemthij euthanaseren.

MaardanbegintArieover
brandganzen, endenk ikaan
MaartenLoonen,demandie ikop
Spitsbergenaanhetwerkzag.Die
daar zomernazomerbrandgan-
zen inkaartbrengt tothet vrien-
denzijn. Ikbelhem.Datvergassen,
zegtMaarten, ‘hetdoetmezeer’.
Het isdemeesthumane,nouja,
diervriendelijkemanier.Maarwe
hebbenNederlandzelf totganzen-
landgemaakt,metonzeopge-
voerdeweilanden, ennumoeten
zedood: slachtoffers vansucces.

Hijnoemthet ‘karaktermoord’.
Dieganzenhebbenniksgedaan,
diedoenwatdenatuurdoet: ver-
anderen.Het laat ziendatwever-
domdweinigvertrouwenhebben
indienatuur,wantdiekanheus
wel terugveranderen.Maarer is
eenprobleemendatmoetenwe
‘managen’ ennuwedatdoen,
moetenweblijvenmanagen. Er is
geenwegterug.

Maartenzegt:demens ishet
probleem,niethetdier.

Arie zegt: ‘Jekuntvandenatuur
houdenendierenafmakentege-
lijk.’Hijhad twee tammeganzen
indeachtertuin.Devosvrat zeop.
Hij vingdevosendiekreegdeko-
gel. ‘De jager schietde jager.’

Ariehaalt eengeweeruit zijn
wapenkast en legthemoverzijn
schouder.Het lijktmeprettigom
eengeweerzo liefdevolover je
schouder tekunnen leggen. Zoals
zedatookdoen inderomansvan
DavidVann,deAmerikaanse
schrijverdieopgroeide inkruit-
damp. InGoatMountain schiet een
jagende jongenperongelukeen
stroper;diewordtals eenherten-
bokaankettingenomhooggeta-
keldomleeg tebloeden. ‘Ikháát
wapens’, zeiVanneentijdje terug
inAmsterdam–hij komtuit een fa-
miliewaargeweld tegendierenen
tegenmensengelijkopgaat.

MaartenLoonenzegt: ‘Ikben
misschieneenwatje,maarwekun-
nennietmeerde jager zijndiewe
waren.Daarvoorzijnwealsmens
temachtiggeworden.’


