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‘Gaia vertelt leugens over ons’
Bontfederatie sleept
Gaia voor de rechter

Parket eist vijftien jaar cel

Neurotisch

Een meisje uit Mechelen is
zeven jaar lang misbruikt
door haar opa. De feiten
begonnen toen het kind
amper zeven jaar oud was.
Ze werd verkracht, maar
ook als SM-slavin gebruikt,
waarbij de grootvader er
niet voor terugdeinsde de
meest gruwelijke zaken
met het slachtoffer uit te
halen. Het openbaar ministerie eist vijftien jaar effectief.

Vijfentwintigduizend dieren
in een reeks batterijstallen.
Dan verwacht je een kakofonie.
Zoals bij kakelende kippen.
Maar niets daarvan. De nertsen
liggen in hun nestbakje te soezen. Of ze spelen wat met elkaar. Of zuigen aan de drinknippels. Heel af en toe hoor je
er eentje een kreet slaken. Het
kan van miserie zijn, maar ook
van plezier.
‘De 150.000 nertsen in de
WILLY DE BUCK, FOTO’S FREDERIEK VANDE VELDE 19 Belgische kwekerijen leven
in smerige omstandigheden en
Het wordt de komende weken maal, die ﬁlmpjes. Beelden van vertonen zwaar neurotisch gealsmaar frisser, tijd dus om de smerige kooien, waarin nertsen drag’, zegt Gaia. Kan zijn, maar
warme jassen uit de kast te ha- op elkaar gepakt zitten of als het zal alleszins niet in Aalter
len. Of een nieuwe te kopen als gek rondjes draaien. ‘Stereo- zijn dat hij dat gezien heeft.
de oude wat uit de mode is. Mis- tiep gedrag van dieren die zich Want de hokken zijn er poederschien eentje met wat beesten- dood vervelen’, zegt Gaia. ‘In al- droog en schoon. Op wat plukvel aan de binnen- of buitenzij- le hokken kom je dat tegen.’ ken haar na, want de nertsen
de. Geeft een zalig warmtege- ‘Getrukeerde onzin’, zegt Van zitten in de ruitijd. Straks krijvoel, weet de mensheid sinds Laecke. ,Als je me niet gelooft, gen ze hun dikke winterpels en
de IJstijd. En het staat boven- kom dan mee naar mijn stallen.’ het is voor die vacht dat ze geZo’n 4.000 kweeknertsen kweekt worden.
dien chic, praat de modewereld
heeft hij, die jaarlijks 20.000
‘Gaia wil gewoon de indruk geons al een paar eeuwen aan.
jongen werpen. Binnen een ven dat er in dertig jaar niets
viertal weken zijn ze rijp om ge- veranderd is’, zegt Van Laecke.
Te kleine kooien
stroopt te worden. Ze zitten op ‘Het is gewoon niet eerlijk. We
Die eerste kouderillingen zijn lange batterijen in kooien van willen gerust de levensomstanook het sein voor Gaia om zijn 2.540 vierkante centimeter. digheden nog verbeteren. En
jaarlijks anti-bontoffensief te Zoals de Raad van Europa aan- we willen daarover met Gaia
lanceren. Met maar één doel: de beveelt, want echte wetgeving overleggen. Maar zij willen niet
laatste negentien Belgische bestaat er niet. ‘Veel te kleine praten. Alle kwekerijen dicht,
nertskwekers die de instorting kooien. Dat zie je toch zo?’, zegt dat is het enige dat ze willen.’’
‘Zal ik ze eens wat rondjes lavan de bontsector in de vorige Michel Vandenbosch.
eeuw overleefd hebben, eruit te
‘’’OK, ik zal ze dubbel zo groot ten draaien?’, zegt Van Laecke
krijgen. Zoals in Groot-Brittan- maken’, zegt van Laecke. ‘Maar en hij begint met een strohalm
cirkels te manië en Oostenrijk. Dit jaar doet
ken boven de
Gaia dat met een poster van
spierenbundel Jean-Claude
MICHEL VANDENBOSCH, kooi. Prompt
beginnen
de
Van Damme die schijnbaar een
Gaia
nertsen
dat
gestroopte nerts koestert. Niet
dus, want het gevilde beest
Nertsen zijn nog lang strootje te achtervolgen. Hij
werd achteraf tussen zijn hanniet gedomesticeerd. kan de beesten
den gemonteerd.
als razenPhotoshoppen, iedereen doet
Ze hebben nog altijd ook
den tekeer lahet in de reclamewereld. Maar
Foto:wdk
ten gaan. Door
is dat wel zo verstandig voor
hun instincten uit
in hun nest te
een organisatie als Gaia? Wekt
de vrije natuur en ze hebben
morrelen. ‘Dat
dat niet het vermoeden dat er
doen toch alle
ook met andere beelden wel
zwemwater nodig
dieren als je
eens geknoeid kan zijn? Want
hun jongen bedat is nu net wat de bontfederatie Gaia verwijt: dat ze gebruik wat verandert dat? Stel dat je in dreigt?’, zegt hij. ‘Zo kun je dus
maakt van oude en buitenland- een cel zit van twee meter op Gaiaﬁlmpjes maken.’
se beelden. Om de valse indruk twee. Of van vijf meter op vijf.
te wekken dat er in ons land in Het enige wat je in beide geval- Dierenwelzijn
dertig jaar tijd niets veranderd len kan doen is rondlopen in die
cel. Dat is nu eenmaal zo als je
is.
Eerlijk gezegd: niemand zou
Nertsenkweker Marnix Van gevangen zit. Wij geven de het leven van een nerts willen
Laecke uit Aalter kent ze alle- nertsen daarom speelgoed. Een leiden. Zelfs niet als je het langs

Volgens Gaia hebben de beestjes te weinig plaats, volgens de
kweker helemaal niet.

Opa misbruikt kleindochter
zeven jaar lang als SM-slavin

plastic rolletje of een bal. Daar
beleven ze veel meer plezier
aan dan aan een grotere kooi.’

Het jaarlijkse wintersteekspel tussen Gaia en
de nertsenkwekers is ditmaal goed op weg om
te ontaarden in een regelrechte oorlog. De bontfederatie sleept Michel Vandenbosch en de zijnen voor de rechter. Direct nog wel, in kort geding. ‘Gaia moet ophouden met leugens te verspreiden over de nertsenkweek’, zegt Isolde Delanghe van de Bontfederatie.
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wichten. De man maakte ook
foto’s van het kind in SM-houdingen. Ook een vriendinnetje
van het slachtoffer, dat af en toe
bleef slapen, werd misbruikt
door de 53-jarige man uit Duffel.
‘Ik snap zelf niet hoe deze
praktijken zeven jaar lang konden plaatsgrijpen zonder dat
wij ook maar iets merkten.
Nooit zei mijn dochter iets over
de folteringen die ze moest ondergaan’, zucht de zwaar aangeslagen vader.

Manipulator
Het slachtoffertje is ondertussen vijftien jaar oud. Wat het
kind de voorbije jaren moest
ondergaan bij haar opa grenst
aan het ongelooﬂijke. De zaken
zijn zo gruwelijk en pervers dat
de rechter de zaak achter gesloten deuren behandelde. Zo
werd het meisje jarenlang verkracht door haar opa, kreeg ze
klappen op de billen, bond hij
haar vast en gebruikte speeltjes
als klemmen, zwepen en ge-

Na zeven jaar gruwel kon het
kind het stilzwijgen niet meer
aan. De grootvader werd opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. ‘Het heeft zolang geduurd omdat haar grootvader
een manipulator is. Hij had
haar volledig in zijn macht’,
zegt de papa.
De ouders en hun advocaat
vroegen aan de rechtbank de
doorverwijzing naar het hof

van assisen. ‘Omdat het volgens
ons om folteringen gaat’, zegt
advocaat Frank Coel. ‘Folteringen zijn voer voor het hof van
assisen. Niet voor de correctionele rechtbank.’
Sedert de feiten is het meisje
een schim van zichzelf. ‘Het
gaat zeer slecht met haar. Ze
heeft psychologische behandeling nodig. Als ze het al ooit kan
verwerken, tenminste. Kan ze
ooit nog een normaal leven leiden? Kan ze ooit een normale
relatie opbouwen met een jongen? Iedereen in onze directe
omgeving is ziek van deze zaak.’
De familie vindt de vijftien
jaar die gevorderd werd een te
lichte bestrafﬁng. ‘Na zijn straf
komt hij gewoon vrij. Maar wij
zijn voor het leven getekend.
Dit stopt niet na een aantal jaren’, besluit de vader.
Het komt wel vaker voor dat
kinderen tegen hun familie
zwijgen over seksueel misbruik. Zeker als er een ander familielid bij betrokken is. Volgens
gerechtsdeskundigen
komt dat onder meer door de
schrik en de schaamte, maar
ook omdat de kinderen niet
willen dat de familie uit elkaar
valt.

Nertsenkweker Marnix Van
Laecke: ‘Het is niet moeilijk
om Gaiaﬁlmpjes te maken.’
Foto:

de meest zonnige kant bekijkt.
Dan lijkt het misschien een luilekkerleventje met eten en
drinken à volonté, maar wat
aan de andere kant van de
weegschaal ligt, weegt veel
zwaarder: een kort leven zonder uitdagingen in een nauw
bemeten ruimte. Ver van hun
natuurlijk biotoop.
‘Dat is waar’, zegt Van Laecke.
‘Maar er zijn weinig landbouwdieren die het leven kunnen leiden dat ze zouden willen. Of
zou je misschien liever een kip
of een varken willen zijn? Die
zijn er soms nog veel slechter
aan toe. En toch heeft men daar
minder problemen mee. Omdat
die dieren ons voedsel verschaffen. Laten we ernstig blijven: als men dit hier dieronwaardig vindt, dan moet men
zich nog veel drukker maken

De nertsen doen hele dagen niets anders dan spelen of snoezelen.

om het leven van andere dieren
in gevangenschap.’
‘Een eind verderop woont een
inspecteur van Dierenwelzijn.
Ik heb die man ooit de code van
mijn poort gegeven, zodat hij
dag en nacht kan controleren.
Maar ik heb geen enkele opmerking gekregen. Onze werkwijze is volledig conform de
wetgeving op het dierenwelzijn. Anders hadden ze de zaak
hier al lang gesloten.’
‘Je mag geen appelen met peren vergelijken’, zegt Michel
Vandenbosch. ‘Kippen en varkens zijn gedomesticeerd en leven al eeuwen in die omstandigheden. En ook die kunnen
inderdaad veel beter. Maar
nertsen zijn nog lang niet gedomesticeerd. Die hebben nog altijd hun instincten uit de vrije
natuur. Ze hebben bijvoorbeeld
zwemwater nodig. Om op vis te
jagen. Hun biotoop ligt aan de
rand van meren en rivieren.
Daar bestaan tientallen wetenschappelijke studies over.’
Marnix Van Laecke: ‘Wij hebben evenveel universitaire studies die tot het besluit komen
dat ze na dertig generaties gevangenschap intussen wel gedomesticeerd zijn. Waardoor
ze niet langer dezelfde behoeften hebben als in het wild levende nertsen.’
Vandenbosch, smalend: ‘Ze
zijn zo gedomesticeerd dat de
kwekers handschoenen nodig
hebben om die beesten vast te
pakken. Anders zijn ze hun vingers kwijt.’

pelsdieren in ons land slecht
behandeld worden. Wat niet
het geval is.’
Michel Vandenbosch: ,Ach, ik
ken dat ﬂutstudietje. Dat zijn
enkele studentjes die een opdrachtje gekregen hebben van
een docent die voorstander is
van bont. Dan ken je vooraf al
de uitslag.’
De wetenschappelijke onderbouw van de dames is inderdaad nogal mager, maar het zegt
wel iets over het spel dat vooren tegenstanders met de publieke opinie kunnen spelen.
Want behalve met studies slaan
Rabiaat
de voor- en tegenstanders elOp de website van de KUL kaar ook om de oren met
staat ook een studie. Van zes enquêtes. En die draaien steestudentinnen die stuk voor vast in het nadeel uit van de
bontindustrie. ,Ook als ze
door de sector besteld worden’, zegt Michel VandenMARNIX VAN LAECKE,
bosch. ,De meerderheid
nertsenkweker
van de bevolking vindt de
Gaia wil maar één ding: nertsenkweek gewoon onaanvaardbaar.’
alle kwekerijen dicht
Daar kan ook Marnix Van
Laecke niet omheen. ,We
stuk tegen de nertsenkweek werken voor een heel kleine
waren. Rabiaat zelfs. Na een be- sector’, geeft hij toe. ,Voor een
zoek aan een nertsenkwekerij luxebranche bovendien. Bont is
waren ze nog altijd niet be- geen levensbehoefte, zoals
keerd, maar ze waren ook niet voedsel. Dan is het gemakkelijk
langer tegen. En vooral: ze wa- om tegen te zijn. Maar eigenlijk
ren niet mals voor Gaia. ,Ken- zouden al die tegenstanders
nis over de feiten kan je mening consequent moeten zijn en
grondig doen veranderen’, geen varkens- of kippenvlees
schrijven de jongedames. ,Het meer eten. Want er bestaan
beeldmateriaal van Gaia is van veel studies die bewijzen dat
twijfelachtige oorsprong en we dat vlees niet echt nodig
heeft enkel als doel de publieke hebben.’
opinie wijs te maken dat de

Gratis bouwadvies en
uw kortingsbon via
www.bisbeurs.be

Van Laecke: ,Wat is dat nu
weer voor onzin? Weet je hoeveel mensen er jaarlijks door
honden worden gebeten? Dat
zijn toch ook gedomesticeerde
huisdieren? En wat dat water
betreft: we hebben ze eens een
zwemvijver gegeven. Vijf studenten zaten daarop te kijken.
Een paar nertsen zijn even gaan
plonzen, maar ze waren dat rap
beu. Als ze het voedsel op hun
schoot krijgen, hebben die dieren helemaal geen behoefte om
in het water te gaan jagen.’
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