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Dode gans
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door Paul Prikken

G revenbicht is landelijk
nieuws. Het traditione-
le ganstrekken op carna-
valsdinsdag is door de

Partij voor de Dieren tot dierenmis-
handeling verklaard. De folklore be-
staat erin dat een ruiter in galop de
kop van de gans trekt.
Voor de duidelijkheid: het gaat
hier om een dode gans, etenswaar
die men bij de poelier kan aan-
schaffen. Dat deert de dierenbe-
schermers niet. ‘Waar dierenleed
begint moet traditie eindigen’,
hoorde ik een woordvoerder van
de dierenpartij deze week op de
radio zeggen.
Dat is goed nieuws voor de paar-
den van de Gouden Koets en voor
de gebraden kalkoen met Kerstmis.
Staatssecretaris Henk Bleker wil
voor die ene dode gans van gans
Grevenbicht (2500 inwoners) zelfs
een wet laten stemmen om de na-
tie tot in alle uithoeken te beveili-
gen tegen de brute dierenterreur
uit Grevenbicht. Als hier niet krach-
tig wordt ingegrepen, bestaat im-
mers het gevaar dat mensen op
het idee komen een kip te kopen
in de supermarkt en die aan het
spit of op de barbecue te bereiden.
Dat gegrilde haantje is immers ook
zo’n traditie waar we dringend van
af moeten.
Het ziet ernaar uit dat de folkloris-
ten van Beeg het loodje gaan leggen
tegen het Hollands dictaat. (Beeg,
met de G van Gans, niet Beech met
de CH van ‘CHanstrekken’ zoals de
woordvoerder van de dierenpartij
het uitspreekt.)
Het is natuurlijk geen ramp als
ze in Beeg met hun ‘gawstrèkke’
moeten ophouden. De ware ramp
is echter de volkomen onevenredig-
heid in de schaal van verontwaardi-
ging. Zowel bij de dierenbescher-
mers als bij staatssecretaris Bleker.
Bij CDA’er Bleker is de maatstaf
wel erg rekkelijk. Na het initiatief
van de Partij van de Dieren om het
onverdoofd ritueel slachten door
moslims en joden te verbieden,
liet hij weten dat hij nog geen ini-
tiatiefwet kon maken omdat het
hier een ‘ingewikkelde afweging’
betrof.
Flauw hoor. Wel de held uithangen
met één dode gans in Grevenbicht
en niet thuis geven als het echt om
dierenmishandeling gaat.
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