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Het CDA is de partij van het platteland, van gemeenschapszin en diepgewortelde tradities. Dat
geldt echter niet voor hun staatssecretaris ( in het buitenland minister) Bleker. Die wil het
platteland inzaaien met onkruid en megastallen, waarna de autochtone bevolking mag verhuizen
naar de anonieme blokkendozen van de grote steden.
Waarom wij dit schrijven?
In een ministerieel antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren stelt de heer Bleker
unverfrohren dat de aloude traditie van het ganstrekken te Grevenbicht niet getuigt van
respect voor dieren en dientengevolge bij wet verboden zou moeten worden omdat hij het
als een barbaars vermaak beschouwt.
Als deze oud‐voorzitter van het CDA zoʹn ongefundeerde uitspraak gedaan zou hebben
over cricket of korfbal, zou heel Nederland over hem heen zijn gevallen. Daar ziet het
echter vooralsnog niet naar uit. Terwijl toch met gemak is vast te stellen hoe onzorgvuldig
en ondeskundig de heer Bleker te werk is gegaan. Immers, noch hijzelf noch een van zijn
ambtenaren heeft ooit ter informatie contact gezocht met de vereniging of andere
betrokken instanties in het Grevenbichtse.
Sterker nog. De staatssecretaris blijkt zich uitsluitend te baseren op informatie van de
Partij voor de Dieren die, met name in een brief aan de KNMvD (maatschappij van
dierenartsen), een volkomen verkeerde beschrijving heeft gegeven van de rol van een
dierenarts bij het ganstrekken en er verder niet voor terug deinst om een vertekend beeld
te schetsen van het ganstrekken1). Zo zou de gans in stukken worden gescheurd en het
bloed in het rond spatten. Nou, bezoekers van het dorpsfeest weten wel beter. Het
ganstrekken is keurig bij de tijd gebracht. Geen Middeleeuwse toestanden meer met
levende dieren, drankmisbruik en vechtpartijen, maar een keurig verzorgd sociaal‐
cultureel evenement dat de huidige dorpsgemeenschap verbindt met hun voorvaderen.
Zoals een oud familiealbum dat zorgzaam wordt bewaard voor het nageslacht. Wie wil
dat nou kwijt?
De dorpsgemeenschap wordt bezield door een diepgeworteld historisch besef dat tastbaar
duidelijk werd in de jaren tachtig toen de ganstrekkers van Nederland, Duitsland en
België voor het eerst in de geschiedenis met elkaar in contact kwamen en ontdekten dat in
deze verscheidene regioʹs onafhankelijk van elkaar een traditie op vrijwel identieke wijze
in stand was gehouden. Wat een prestatie van onderlinge saamhorigheid en
gemeenschapszin! Kom daar nog maar eens om in deze tijd.
Laat ons daarom deze laatste resten van een uniek stukje sociaal‐culturele historie met
zorg bewaren. Uiteraard in de vorm waarin de dorpsgemeenschap dit wenst te doen. Nu
is dat nog met een vooraf gedode gans. Mocht daar ooit verandering in komen, dan zullen
de Grevenbichtenaren dit varkentje zelf wel wassen.

Waarom moeten mensen met andere opvattingen vanuit een misplaatst
superioriteitsgevoel hun mening over dieren opdringen aan andersdenkenden? De Hoge
Raad heeft in de jaren tachtig duidelijke taal gesproken. Er bestaat geen uniforme norm
voor de omgang met dieren2). Niemand hoeft ook in Grevenbicht te komen kijken.
De Ganstrekkers van Grevenbicht blijven strijdbaar. Laat het ministerie eerst maar eens
proberen de begrippen respect en vermaak tot wetgeving te smeden. Gaat het verbod
misschien ook gelden voor het speenvarken aan het spit of de kalkoen op de kerstdis? Je
kunt toch niet beweren dat daar sprake is van meer respect dan bij een uniek dorpsfeest
met afsluitende ganzenmaaltijd? Want daar is het uiteindelijk om te doen: versterking van
het gemeenschapsgevoel in een gemoedelijke sfeer en behoud van de eigen identiteit. We
zien de juridische strijd omtrent de nieuwe wetgeving met vertrouwen tegemoet.
Minister Verhagen en staatssecretaris Bleker (beiden CDA) zouden hun krachten waarlijk
kunnen bewaren voor waardevoller zaken dan een wet voor het gebruik van één dode
gans per jaar in het wereldvermaarde Grevenbicht, terwijl er elk jaar honderdduizenden
moeten worden afgeschoten.
Het bestuur
1)
2)

Zie bericht ʺ2011.06.18 Partij voor de Dieren ontmaskerdʺ op www.gawstrekkers.nl
Zie ʺGawstrèkke belaagd (1)ʺ op www.gawstrekkers.nl in menu Juridisch.

