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De vraag was niet óf het zou gebeuren, maar wanneer, een stalbezetting naar Nederlands voorbeeld. We 
hadden vanuit de organisatie reeds gevraagd om extra alert te zijn, na tips uit betrouwbare bron dat er 
mogelijk een stalinbraak op til was in Vlaanderen. In Nederland was vorige week immers een uitspraak 
gevallen in de rechtszaak van de varkenshouder uit Boxtel tegen de vierenzestig activisten die een paar 
maanden geleden zijn varkensbedrijf hadden bestormd en een dag lang stallen bezet hielden. De bezetters 
kwamen weg met een beschamend lage boete, wat meteen aanleiding was tot treiterend rondrijden in de 
buurt van veehouderijen. Zaterdag laatstleden was het dan zover, bij de bekendste Vlaamse producent van 
foie gras, in het rustig West-Vlaams dorp Bekegem. 

Een groepje half-gare activisten, die bij deze gelegenheid onder de roepnaam “Animal Resistance” (die-
renverzet) opereerden, ging zonder verpinken de eendenstallen binnen en ketenden en lijmden(!) zich vast 

aan de kooien, met alle gevolgen van dien. Een lid van het Algemeen Boerensyndicaat had duidelijk onze vraag om alert te zijn 
opgepikt en hij reageerde meteen toen hij merkte wat aan het gebeuren was in zijn buurt. Wat met zich meebracht dat de com-
municatie tussen het ABS en de politie zeer snel en efficiënt gebeurde. Een “voorbeeldig initiatief” om hen te verwittigen op het 
hoogste niveau, zo werd ons meegegeven, wat meteen de ganse machine op gang trok om de actie stop te zetten. Wie wilde kon 
de verregaande arrogantie en idiotie van de activisten volgen op Facebook Live, waarmee hun actie de ganse tijd de wijde wereld 
ingestuurd werd. Onze tussenkomst beperkte zich echter niet tot louter telefonisch contact met de federale politie. We gingen ons 
ook ter plekke vergewissen van de toestand, met een dubbele bedoeling: de betrokken kweker – geen ABS-lid overigens - een 
hart onder riem te steken en daarnaast als signaal naar activisten, pers en buitenwereld toe, dat we niet langer over onze kop laten 
lopen door extremisten en ander gespuis dat bij nacht en ontij onze bedrijven viseert. We herinneren ons immers nog levendig de 
illegale praktijken op een kippenbedrijf in 2017, waar midden in de nacht op illegale wijze beelden gemaakt werden van (uiteraard) 
opgeschrikte kippen. Dat was toen de aanleiding om via Bart, onze spreekbuis voor de varkenssector, en met medewerking van de 
reportagemakers van het duidingsprogramma Cathérine van wederwoord te zijn wat betreft de valse aantijgingen op het vlak van 
het gebrek aan respect voor dieren bij veehouders. De gevolgen van de stalbezetting in Bekegem waren echt desastreus: de helft 
van de eenden ging ten onder aan stress en de andere helft werd noodgedwongen vervroegd geslacht. 

Dierenwelzijn en activisme: het gaat nooit samen!

We rekenen dan ook op een kordaat en hard verdict tegen de bezetters, die overigens allen vrij snel afgevoerd werden en na ver-
hoor konden beschikken vanuit de politiekazerne in Brugge. ’s Anderendaags waren ze aan de slag in de Antwerpse supermarkt 
Cru, waar foie gras aangeboden wordt. Ook daar werden ze manu militari buiten gehaald en opgepakt. De getroffen eendenkweker 
diende klacht in en het is nu aan de rechterlijke macht om haar tanden te tonen en duidelijk aan te geven dat er grenzen overschre-
den zijn. Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat vroegen we aan de minister voor justitie om een duidelijk statement vanuit zijn 
functie als politiek verantwoordelijke, wel goed beseffend dat de scheiding der machten moet gerespecteerd worden, maar toch…

Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn: veehouders houden van hun dieren en hebben er zelf ook alle belang bij dat die het goed 
hebben, wat tegenstanders en extremisten ook mogen beweren. Los van de productiewijze, staltype of diersoort, de dierlijke sector 
is en blijft een voor ons een belangrijke sector die ook in het Vlaanderen van morgen haar plaatst heeft. 

Dierenrechtenactivisten zullen daar geen verandering in brengen. 

Nu niet, morgen niet, nooit! 
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