
nieuws  ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 FEBRUARI 2022  hbvl.be 6

dierenwelzijn, het asielcentrum in
Kinrooi en de brandweer deel. Bij
de inval, die om 10.30 uur begon,
moesten ze zich eerst een weg ba-
nen door het huis, dat de bewoners
gebarricadeerd hadden. Zowel de
man als de vrouw zijn gearres-
teerd en bestuurlijk aangehou-
den. Ze zijn niet aan hun proef-
stuk toe. In 2018 werden al eens 
veertig honden bij het koppel weg-
gehaald.

“Alsof het speelgoed was”
Het gaat om een geval van animal
hoarding: het obsessief verzame-
len en houden van dieren. Volgens
de interventiediensten waren de 
leefomstandigheden bij de meest 
schrijnende die ze ooit zijn tegen-
gekomen in Vlaanderen. “Het
tartte elke verbeelding”, zegt Keu-
len. “Er hing een penetrante geur
van urine en uitwerpselen in het
huis. Het koppel verzamelde hon-
den alsof het speelgoed was. Ze

zijn niet in staat om er de nodige 
zorg aan te geven. Ze zijn overi-
gens al eerder betrapt. Ik hoop dat
het gerecht zijn werk doet en de 
betrokkenen zal veroordelen tot
een levenslang verbod op het hou-
den van dieren. De situatie is wer-
kelijk onbeschrijfelijk.”
“Ik kom hier vaak langs en ik
hoorde de honden de jongste we-

ken weer blaffen”, zegt buurtbe-
woonster Regina. “Toen ik zag
dat de rolluiken altijd naar bene-
den bleven en de klimop welig tier-
de, had ik al schrik dat het weer 
zou zijn zoals in 2018. Het is ver-
schrikkelijk als ik nu die hondjes 
allemaal voor het raam zie staan
en naar buiten zie kijken.”
De politie zal de zaak nu verder 

opvolgen en onderzoeken waar de
honden vandaan komen. Zo blij-
ken de arrestanten een vzw te heb-
ben waarbij ze zich voorstellen als
een hulporganisatie die dieren op-
vangt die niemand anders wil heb-
ben of die nergens terechtkunnen.
Er zijn voorlopig alvast geen aan-
wijzingen dat er ook gestolen vier-
voeters bij zitten.

Het gaat om 
een schrijnend 
geval van 
animal hoar-
ding. “Er hing 
een penetrante 
geur van urine 
en uitwerpselen 
in het huis.” 
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N
a meldingen van
buurtbewoners en een
onderzoek van de lo-
kale politie Lanaken-
Maasmechelen vielen
agenten vrijdagna-

middag binnen in de woning in de
Wijngaardstraat. Ze troffen er 
meer dan honderd honden aan. 
Volgens burgemeester Marino 
Keulen (Open Vld) gaat het om
een zwaar geval van dierenver-
waarlozing. “De honden worden 
weggehaald en in eerste instantie
overgebracht naar het dierenasiel 
in Kinrooi. Daarna zullen andere
Limburgse asiels de honden mee 
opvangen”, zegt Keulen.
Aan de inbeslagname namen be-
halve de wijkdienst van de lokale 
politie ook de Vlaamse inspectie 
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De eerste animal hoarder duikt
in feite al op in de Bijbel. Noach
bouwt een ark om alle dier-
soorten te redden van de zond-
vloed. Meteen de reden waar-
om animal hoarding ook het 
syndroom van Noach ge-
noemd wordt. Al is de drijfveer
van mensen die eraan lijden
minder nobel. “Het is een psy-
chiatrische aandoening waar-
bij iemand dwangmatig dieren 
gaat verzamelen, alsof het lege
flessen of postzegels zijn”, zegt
Monique Hendriks. De Neder-
landse schreef in 2011 het boek
De Horror van Animal Hoar-
ding, nadat haar kat aangetrof-

“Een animal hoarder stopt nooit”
fen werd bij de buurvrouw, tussen
honderd andere dieren. Een deel 
daarvan kwam zelfs uit Engeland.

Gemis compenseren
“Animal hoarders staan niet stil
bij het welzijn van die dieren. Het
enige wat telt, is het verzamelen. 
Bijgevolg verzorgen ze de dieren
niet. Ze ontkennen het probleem 
en zien zichzelf als redders van de
arme beestjes. Zien ze aan de in-
gang van de supermarkt een vast-
gebonden hond, dan nemen ze die
mee, omdat ze denken dat ze beter
voor dat dier kunnen zorgen dan
het baasje dat hem daar achterliet.
Daarom moet er bij zo’n vondst
altijd nagegaan worden of er ver-
miste dieren tussenzitten. Veel
animal hoarders hebben zelfs spe-
ciale hokken in de auto staan om 
dieren te kunnen vangen.” Wat de
honden in Lanaken betreft, zijn
daar voorlopig geen aanwijzingen
voor, al wordt het wel onderzocht.

Volgens Hendriks kunnen er ver-
schillende redenen zijn waarom ie-
mand met zo’n dierenverzameling
begint. “Soms ligt er een andere
stoornis aan de grondslag. Maar
ook een overlijden van een partner
of een kind kan een trigger zijn. 
Met die dieren willen ze dat gemis
compenseren, maar dat lukt
nooit.”
Kan het syndroom van Noach be-
handeld worden? Kan iemand
met een obsessieve drang om die-
ren te verzamelen ooit weer een
normaal leven leiden? “In mijn
boek doe ik een aantal suggesties 
voor begeleiding, maar in praktijk
gebeurt dat niet”, zegt Hendriks.
“Daardoor begint een animal 
hoarder bijna altijd opnieuw. De
vrouw die ooit mijn kat gestolen 
had, had een week na de inbeslag-
name al opnieuw twaalf katten. 
Wanneer het dan wel stopt? Als de
animal hoarder sterft, of in een in-
stelling belandt.” (tj)

Animal hoarding is een 
zeldzame psychiatrische 
aandoening. “Een animal 
hoarder verzamelt dieren als 
lege flessen. Hij zal pas 
stoppen als hij sterft.”
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Koppel uit Lanaken houdt meer 
dan honderd honden in woning

In Lanaken zijn vrijdag meer dan honderd honden weggehaald bij een inval in de Wijngaardstraat. 
De lokale politie arresteerde het koppel dat de honden in huis haalde. Volgens de interventie-
diensten waren de leefomstandigheden bij de meest schrijnende die ze ooit zagen.

De meer dan 
honderd honden 
zullen door 
verschillende 
Limburgse 
dierenasiels 
worden opge-
vangen. FOTO RR


