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Een Vlaamse nertskweker over de groeiende vraag naar bont en de schroom van het vak

‘W

elk lampje moet
er nu weer branden?” Marnix Van
Laecke, eigenaar
van een middelgrote fokkerij en
voorzitter van de Belgische Vereniging van
Pelsdierhouders (Beffa), geeft op de ‘farm’
van zijn collega Geert Goethals in Aalter
een rondleiding. Hij tuurt ingespannen
naar het alarmsysteem naast een witte
deur met uitzicht op de blauwe draadgazen kooien. Duizenden kooien zijn het,
netjes in verschillende lange rijen gestapeld onder twee afdaken, en hoewel ze in
de buitenlucht staan is het niet eenvoudig
om erbij te raken. Rondom het terrein zijn
immers ook nog eens elektrisch geladen
draden gespannen. “10.000 volt”, wijst
Marnix. “En nog zijn ze erin geslaagd om
hier binnen te dringen.” Ze, dat zijn de activisten die hier op 15 augustus honderden
nertsen de vrijheid gaven nadat ze een
deur hadden geforceerd aan de achterzijde
van het terrein.
Hoewel de meeste dieren opnieuw
gevangen konden worden, sprak de eigenaar van een ramp: aangezien de nertsen
niet gemerkt kunnen worden, waren ze
niet langer identificeerbaar, waardoor het
hele kweekprogramma op losse schroeven
kwam te staan. “We houden heel secuur bij
welke afstamming en kenmerken de dieren hebben om inteelt te vermijden bij het
fokken”, legt Marnix uit. “Om jaar na jaar
mooie pelzen af te leveren zijn gezonde
dieren cruciaal, door de inbraak was dat
onmogelijk.”

Gedood met stikstof
De 1.000 bruine nertsen, slanke beesten
van ongeveer vijftig tot zestig centimeter
lang, komen nieuwsgierig snuffelen als ze
voorbijgangers spotten. Enkel teefjes en
reuen die geselecteerd zijn om nageslacht
te kweken voor het volgende jaar blijven
nog over, elk in hun eigen kooi van 85 cm
lang, 30 cm breed en 45 cm hoog. De overige kooien staan leeg, het ‘pelzen’ – doden
en villen van de dieren – is net achter de
rug. De nertsen worden gedood in een
afgesloten box met pure stikstof. “Enkele
seconden duurt dat”, legt Marnix uit. “De
lijkjes laten we meteen afkoelen en machinaal villen. De huiden worden gedroogd
en gaan in december naar veilingen overal
in Europa.” De karkassen die overblijven
moeten naar de verbrandingsoven van
Rendac.
Vanaf mei zullen de kooien opnieuw
opgevuld worden, als teefjes één tot zeven
jongen geworpen zullen hebben. In oktober en november van volgend jaar zullen
de ongeveer 5.000 nertsen volgroeid zijn,
en een wintervacht gekweekt hebben. “Pas
dan worden ze waardevol”, zegt Marnix.
“Dat is de pels waar de mode-industrie
interesse in heeft.”
De dieren rennen nerveus door de verschillende verdiepingen van hun kooi,
voortdurend naar omhoog en naar beneden, naar links en naar rechts. In nog geen
twee seconden hebben ze hun volledige
loopterrein doorkruist. “Deze staat wel erg
mager”, merkt Marnix op terwijl hij naar
een neurotisch op en af trippelend exemplaar staart. “Die heeft extra voeding
nodig.” Hij zal het even later doorgeven
aan Goethals, die belooft een oogje in het
zeil te houden.
Marnix zit al 27 jaar in het vak, een vak
dat hij met liefde uitoefent sinds hij toevallig aan de slag kon bij een nertsenfokkerij
in zijn buurt. “Ik had een aantal omzwer-

■ Marnix Van Laecke in zijn nertskwekerij in Aalter: ‘Wij zijn de enige niet-gesubsidieerde landbouwsector in Vlaanderen’.

‘Een nerts in wintervacht,
dat is waar de mode op wacht’
Winkels puilen dit seizoen, voor het eerst sinds lang, uit van bont (DM 28/12). De zaken gaan goed voor pelsdierhouders,
ook in Vlaanderen. De schroom om hun vak zit er nog wat in. Google weet niet van hun bestaan, de buren hebben er
nog nooit van gehoord en zelfs op het bewuste adres is er op het eerste gezicht geen spoor van te zien. Maar onze negentien
nertskwekers hebben het geweer van schouder veranderd. ‘Iedereen die hier een kijkje wil komen nemen is welkom.’
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vingen in de bouw en informaticasector
achter de rug, en ik kan niet eens zeggen
waarom nertsen fokken me zo aansprak. Ik
had mechanica gestudeerd, en ik was
graag met dieren in de weer, maar ik had
me nooit kunnen inbeelden dat dit iets
voor mij zou geweest zijn. Maar sindsdien
heb ik het altijd met plezier gedaan.”
Hij heeft nooit echt problemen gehad
om ervoor uit te komen, dat hij nertsen
kweekte voor hun pels, maar hij merkt wel
dat er intussen iets veranderd is. “Toen ik
begon stelden mensen zich geen vragen
bij bont. Tot de dierenrechtenactivisten de
publieke opinie hier in België en omringende landen achter zich kregen, en we
onze farms moesten beginnen ombouwen
tot rasechte forten.”
Erg vindt hij het, omdat het zo lijkt alsof
ze iets te verbergen hebben. “Maar dit is

onze broodwinning en de enige nietgesubsidieerde landbouwsector in
Vlaanderen, goed voor een globale omzet
van vier miljoen euro en ongeveer 150.000
MARNIX VAN LAECKE,
NERTSKWEKER:

Wij behandelen
onze dieren met
de grootste zorg,
want zo is ook hun
pels het mooist
pelzen per jaar”, zegt hij. “Ik weet dat een
kooi niet het paradijs is voor een nerts,
maar dat is het voor een kip of een varken

in een kwekerij ook niet. De soort die overal in Vlaanderen wordt gefokt, de
Amerikaanse nerts, is zodanig veredeld dat
hij niet meer in het wild kan overleven. Wij
behandelen onze dieren met de grootste
zorg, want zo is ook hun pels het mooist.
Onze sector verbieden, is de productie verleggen naar China en Rusland, waar ze
onder dierenwelzijn iets helemaal anders
verstaan dan wij.”

Nieuwe kwekerijen
Dat is geen argument, zeggen dierenrechtenorganisaties, dieren kweken
enkel en alleen om hun pels is een misdaad en het fokken ervan moet met wortel en al uitgeroeid worden. Ze wijzen
naar landen als het Verenigd Koninkrijk
en Oostenrijk waar de overheid een uit-
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Stoppen
met roken
De all time classic onder
de goede voornemens is
tegelijk het moeilijkst te
verwezenlijken. Daarom
liggen in de virtuele winkelrekken van Apple een
flink aantal apps die je
vooral moreel zullen steunen. Zo is er
Quitter, een gratis toepassing die berekent hoeveel je al bespaarde sinds je laatste sigaret. My Stop Buddy en My Health
Coach gooien het dan weer over een psychologische boeg, door je bewust te
maken van je rookgedrag. Health Coach

met dienst is overigens Allen Carr. Bij deze
wereldvermaarde auteur van zelfhulpboeken haalde deze app immers de mosterd. Het eenmalig tarief van deze buddy’s
en coaches bedraagt ongeveer twee euro.

Diëten
Voor wie na de feestdagen een aantal overtollige kilo’s meetorst, zijn
er
Dailyburn
en
Weightbot. Dailyburn
vertelt je gratis de hoeveelheid calorieën die
je dagelijks naar binnen werkt. Streef je
naar een bepaald gewicht, dan ben je echter beter af met Weightbot. Voor een eenmalig bedrag van 1,59 euro geeft deze app
je huidig- en streefgewicht dagelijks weer
in een grafiek. Dat die curves zich enigzins
naar elkaar toe zouden bewegen, ligt
evenwel in handen van de gebruiker.

Sporten
Ook op sportief vlak
biedt Apple je best wat
nuttigs. Vooral jogging- en
fitnessadepten kunnen
hun hart ophalen. Runkeeper onthoudt via gps
gratis je afgelegde traject,
de afstand ervan en je gemiddelde snelheid.
Nike+gps en Runmeter doen nagenoeg hetzelfde, doch maken je respectievelijk 1,59 en
3,99 euro lichter. Fit Pulse, GymGoal en
Hundred Push-ups, waarvan de kostprijs telkens rond de twee euro ligt, begeleiden je in
het krachthonk.

Besparen
Met Mijn Uitgaven, MoneyBook of
Expenditures raakt het mysterie van de lege
portefeuille eindelijk opgelost. De eerste uitgave die deze apps zullen weergeven, zal

weliswaar de aankoopprijs van ongeveer twee
euro zijn. Handig is ook
Tabs (1,59 euro), waarmee
je toegestane leningen
kan onthouden.

En ook nog...
De voorbije dagen bleek
al dat Apple zijn gebruikers af en toe wat extra
slaap gunt. SleepCycle
(0,79 euro) deelt die
bezorgdheid. De app
analyseert je slaappatroon, zodat het je kan wekken op het
moment waarop je het minst diep slaapt.
Voor wie het nieuwe jaar letterlijk met een
schone lei wil beginnen, is er tot slot de gratis app Good Housekeeping@Home, naar
het gelijknamige magazine. Ook Tante Kaat
heeft dezer dagen een iPhone. (MA)

doofpolitiek hanteert.
Maar het ziet er niet naar uit dat België
snel zal volgen, en maar goed ook, menen
de pelsdierhouders, want door de hernieuwde populariteit van bont bij modeontwerpers en consumenten, krijgen ze
steeds meer voor hun pelzen en groeit ook
de interesse om nieuwe nertskwekerijen te
starten in ons land. “De prijs die we op de
veilingen krijgen voor een pels is de laatste
jaren steil naar omhoog gegaan”, zegt
Marnix. “Dat heeft alles te maken met het
publiek dat bont opnieuw naar waarde
weet te schatten. We proberen ook zoveel
mogelijk te tonen hoe de dieren worden
verzorgd. Ik zeg tegen iedereen die er naar
komt vragen: wees welkom om eens rond
te neuzen.” Ook dierenactivisten, benadrukt Marnix, “zolang ze maar met hun
tengels van de kooien afblijven”.

Seks in treintoilet
dubbel bestraft
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treintoilet wordt wettelijk gezien dubbel
bestraft. Dat meldt de NMBS maandag in
reactie op berichtgeving van de krant
Sud Presse over een koppel dat zich vorige week op een dergelijke locatie eens
goed liet gaan. Dergelijke daden worden
dubbel bestraft omdat ze vallen onder
het strafrecht voor het schenden van de
goede zeden. “Daarnaast zijn ze in strijd
met een Koninklijk Besluit uit september
2007 omtrent het respect voor de reizigers”, aldus een woordvoerder.
De trein stond een half uur geblokkeerd nadat het koppel op heterdaad
betrapt werd. Wegens hun brutale
gedrag besliste de conductrice om hen te
laten afstappen, waarvoor de tussenkomst van de politie vereist was.
Mogelijk worden er verdere stappen
ondernomen, vooral wegens de vertraging die werd opgelopen. (BELGA)

