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Is een dierenleven nog wel wat waard? 

Steeds vaker verschijnen er berichten in de krant over mishandeling van dieren. En iedere keer weer, 

wind ik me daar vreselijk over op. Dieren op een kinderboerderij zijn hun leven niet meer zeker. 

Herten in hertenkampen worden moedwillig vergiftigd.                                                                         

Zwanen, ganzen en eenden worden met omgedraaide nekken in sloten aangetroffen, Afgelopen 

week was er een oproep op de televisie.    Men zocht de bestuurder van een crossmotor die, nadat 

hij de eigenaresse had ontweken, haar teckeltje overreed. Het arme dier vond de dood. Op de een of 

andere manier ontspringen de daders steeds weer de dans. En terwijl ik dit schrijf, borrelt de woede 

in mij op en mogen de daders van deze lafhartige streken zich gelukkig prijzen, dat ze zich niet in mijn 

naaste omgeving bevinden.                                                              

De hierboven genoemde “vormen” van dierenmishandeling zijn natuurlijk extreem, doch ook als ik 

op een gewone doordeweekse dag om me heen kijk, passeren diverse vormen van 

dierenmishandeling de revue. Honden die, al lopend op hun tandvlees, aangelijnd naast een fiets 

worden meegesleurd. Daar tegenovergesteld honden die 3 maal per dag 5 minuten de tijd krijgen 

hun behoefte te doen en voor de rest geen beweging krijgen. Honden die in elkaar geslagen worden 

omdat ze niet geluisterd hebben. Honden die zo vreselijk zijn vet gemest, dat ze zich alleen nog maar 

waggelend kunnen voort bewegen.            

Watervogels die door baldadige jeugd met kluiten aarde worden bekogeld. De duizenden 

olieslachtoffers die jaarlijks voor de kust drijven. Doodzieke zeehondjes, vergiftigd door hetgeen wij 

met z’n allen in het milieu dumpen. Dieren die worden aangereden, waarna de bestuurder(ster) 

gewoon doorrijdt zonder zich om het dier te bekommeren.         

Over dat laatste wil ik het nog even met U hebben .U remt toch wel voor dieren? U behoort toch 

zeker niet tot de groep mensen die beweren niet voor dieren te remmen om zichzelf en anderen niet 

in gevaar te brengen? U rijdt toch ook niet door als er een kind oversteekt? Tja, als u remt voor een 

dier en iemand komt u achterop, wordt u natuurlijk wel gestraft voor uw dierenliefde…   

Vroeger was de rechter milder, doch met het drukker worden van het verkeer is de rechtspraak voor 

dieren steeds ongunstiger geworden. Ook diegene die een dier aanrijdt en er verder niet naar 

omkijkt wordt niet gestraft. In tegenstelling tot degene die een mens aanrijdt en doorrijdt.     

Naar ik aanneem heeft bijna iedereen zich wel een paar goede dingen voorgenomen om het nieuwe 

jaar mee te starten, zoals; meer bewegen, minder eten, minder drinken, minder (of stoppen met) 

roken etc.                                                            

Past daar uw hond niet geweldig goed in? U gaat gewoon meer en langer wandelen met uw hond, 

neem een bolletje met kaas en beker melk mee en laat uw pakje sigaretten thuis. Wedden dat u zich 

na een week zo prettig voelt dat het u minder moeite kost om door te zetten. Zowel uw hond als u 

varen er wel bij.                  

En ach, u remt toch ook voor dieren in 1989 en dumpt wat minder in het milieu en treedt toch ook 

wat eerder op als u een bepaalde vorm van dierenmishandeling bemerkt!      

Want als we ons met z’n allen eens wat meer zouden inzetten voor het welzijn van dieren, 

misschien…, heel misschien, komt het met de mensen ook nog goed. 
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