
Het katje Lee moet dood…. Maar wat doen we met zijn eigenares? 

 

Het katje Lee is verzeild geraakt in een zaak met buitenmaatse proporties. De 
uiteindelijke inzet is echter wel zijn leven. Een Belgische minister, mijnheer 
Ducarme, en diens administratie, het FAVV, zouden zijn leven graag beëindigd 
zien. 

We schetsen even wat voorafging… Lee werd geboren in Peru, in een regio waar 
sinds meer dan 10 jaar geen katten met rabiësVIII voorkomen. Hij werd op 10 
februari opgevangen door een Peruaans kattencafé. Dat is typisch voor Peru. 
Mensen komen er een kat adopteren. Lee werd bij zijn aankomst gecontroleerd 
en gevaccineerd door een plaatselijke dierenarts. Van 10 februari tot 29 mei 
heeft Lee dus gedurende 3 maanden nauw contact met mensen. Niemand is 
ondertussen besmet geraakt. 

Op 10 maart werd Lee geadopteerd door een jonge Belgische, Selena Ali, die 
hem onmiddellijk laat vaccineren tegen hondsdolheid. Ze omringt hem van meet 
af aan met al haar liefde. Gedurende 2 en een halve maand is Lee samen met 
Selena. Na een periode van lockdown in Peru, verneemt juffrouw Selena Ali, dat 
zij op 5 april wordt gerepatrieerd. Ze heeft dus geen tijd voor een rabiëscontroleIX 
of om de termijn van 3 maanden quarantaine in acht te nemen, zoals dat door 
de Europese wetgeving wordt opgelegd. Zij vraagt aan het FAVV om een 
uitzondering toe te staan, op basis van de uitzonderlijke situatie  die door de 
COVID-pandemie is ontstaan. Die uitzondering wordt haar geweigerd. 
Desondanks neemt zij haar ondertussen onafscheidelijke, nieuwe compagnon 
mee naar België. Daar passeert zij langs de douane, zonder te worden 
gecontroleerd. 

Lee is ondertussen twee maanden in België. Hij heeft een rabiëstest ondergaan. 
Daaruit blijkt dat zijn percentage beschermende antistoffen twintig keer hoger 
ligt dan de wettelijke vereisten. Hij loopt dus geen enkel risico op hondsdolheid. 
Helaas had hij nooit kunnen vermoeden dat hem een veel gevaarlijkere 
bedreiging boven het hoofdje hing, het FAVV. Dat Agentschap wil hem laten 
euthanaseren om een voorbeeld te stellen. Hondsdolheid is geen lachertje. De 
wreedste straf voor Selena, is dat haar kat zou worden geëuthanaseerd. 

 
VIII Universitad National Mayor de San Marcos: getuigschrift toegevoegd aan het juridisch dossier 
IX De postvaccinale controle van het beschermingspercentage wordt 1 maand na de vaccinatie uitgevoerd 



Het FAVV rechtvaardigt zijn verzoek door het schrikbeeld van een nieuwe 
pandemie op te wekken, dit keer hondsdolheid, dat sinds 2001 niet meer in 
België voorkomt. Als men de voorgeschiedenis van het katje bekijkt, is dat 
argument allesbehalve geloofwaardig en intussen ook bevestigd door de 
dierenartsen – dr. BrochierX en dr. BeckXI – in hun tegenexpertise, recentelijk 
bijgestaan door dr. Marc Van RanstXII. De vooraanstaande viroloog in kwestie 
stelde zelfs voor om het katje in quarantaine op te vangen, op zijn afdeling 
Virologie aan de KU Leuven. Daarmee legt hij zelf het miraculeuze ontbrekende 
puzzelstuk: een quarantaine onder strikte bewaking in een omgeving waar het 
katje kan worden afgezonderd en tegelijkertijd krijgt ook het FAVV wat het heeft 
gevraagd, een quarantaine om de veiligheid van de Belgische bevolking te 
garanderen.  

Het FAVV negeert echter deze adviezen. Het  gaat al evenmin in op het advies 
van de academische autoriteitenXIII en van de Peruaanse ambassadeur, die 
verzekeren dat geen gevallen van hondsdolheid voor katten meer vastgesteld 
zijn in de regio Cuzco sedert meer dan 10 jaar. Als er gevallen zijn van 
hondsdolheid in het land, wat onmiskenbaar is, lopen alle zoogdieren "risico" en 
moeten gezondheidsrichtlijnen door iedereen worden gevolgd. 

Dus laten we consequent de redenering doortrekken. De mens is ook een 
zoogdier en moeten we hier ook alle risico op besmetting vermijden. In dat geval 
moeten we voor elke Peruaan, die een asymptomatische drager van het virus 
zou kunnen zijn, vaccineren. Zijn antistoffen worden daarna  geanalyseerd en zal 
hij, voor een bezoek aan ons land, eerst drie maanden in zijn land in quarantaine 
gaan. Nadat de saga tussen Lee en het FAVV werd uitgezonden op alle tv-
kanalenXIV in Peru, kan het imago van ons land immers moeilijk nog erger worden 
geschaad…  

  

 
X Dr. B Brochier, gewezen verantwoordelijke van de eenheid Rabiës binnen sciensano 
XI Dr. Y Beck, gewezen verantwoordelijke van het departement Diagnose van virale dierenziekten bij 
gedomesticeerde carnivoren binnen het departement Virologie van de faculteit Dierengeneeskunde (Kuregem) 
XII Dr. Van Ranst, Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie van de KU Leuven 
XIII Sic - Universidad National Mayor San Marcos 
 
 



Het FAVV antwoordt dat de ziekte verraderlijk is en dat niet-gedetecteerde 
verschijningsvormen tot besmettingen kunnen leiden na maanden of zelfs jaren 
nadien. Waarom zouden wij dan bezoekers - dieren of mensen - accepteren uit 
Peru als zij nog steeds het risico lopen deze plaag te verspreiden na een 
wettelijke quarantaine van 3 maanden ? 

Volgens die logica zou de eigenares van Lee hetzelfde lot beschoren zijn als haar 
kat. Laten we inderdaad vermijden dat zij een rabiëspandemie veroorzaakt in 
ons land en haar ook doden ... Dit is toch de logische consequentie van de 
Belgische regels terzake, niet? 

Laten we de redenering even doorzetten. Euthanasie, zoals gedefinieerd in het 
woordenboek, is de zachte of pijnloze beëindiging van een leven om het lijden 
van de patiënt met een ongeneeslijke ziekte te verminderen. Lee is absoluut niet 
ziek. Het zou dus geen euthanasie zijn, maar een executie. Een doodstraf. Voor 
Lee? En voor Selena Ali, wellicht ook besmet door Lee? 

De doodstraf bestaat echter sinds 1996 niet meer in België. Oef, Selena is gered. 
Maar Lee is geen mens. Het is een kat. Erger nog, een voorwerp, volgens het 
Belgisch burgerlijk wetboek, onderworpen aan andere wetten dan die van 
mensen. Hij blijft in de dodencel... 

Blijft nog de vraag hoe men een object kan doden? Per definitie is een ding al 
dood ... Daarom werd voor de objecten een subcategorie gemaakt van "bewuste 
wezens". Dieren, zijn levende dingen die je kunt doden. Omdat ze geen mensen 
zijn. Tja, zodra we onze denkwijzen en daden logisch beginnen te analyseren lijkt 
plots alles niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend meer…. 

Een zaak is zeker. Levende dingen wettelijk in de dezelfde categorie plaatsen als 
de dode dingen, is ze vanaf het begin veroordelen. De zaak katje Lee 
confronteert ons met een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De 
noodzaak voor onze samenleving, om hun geschiedenis te herschrijven. Het 
partnerschap tussen de mens en zijn omgeving - plant en dier - opnieuw her-
uitvinden door hen rechtspersoonlijkheid te verlenen en de burgerlijke wetten 
en grondwetten dienovereenkomstig te wijzigen. Dit is de enige manier om hen 
te beschermen, maar vooral om hen te respecteren. 

Tot slot willen we u vragen door de speelse humor van deze analyse heen te 
kijken, en te willen volgens tot de kern van de zaak.  

  



Dit hele verhaal gaat niet over Lee of België. Het is een kwestie van macht en 
ego. Het collectief ego van het FAVV, dat niet kan verdragen dat een jong 
meisje haar richtlijnen niet heeft opgevolgd. Het individueel ego van minister 
Ducarme wiens gezag werd geschonden. En het gebrek aan inschatting van zijn 
administratie dat hier nergens in vraag wordt gesteld... 

Op 5 juni moet de rechter beslissen. In de boeddhistische leer wordt discipline 
gelijkgesteld met ethiek. Moraal in de breedste zin van het woord. Tibetanen 
illustreren aan de hand van het beeld van de rechter. Een rechter is niet degene 
die wetten of regels handhaaft. De regels bestaan ook zonder hem? Nee, hij is 
diegene die ze in perspectief plaatst en vervolgens juist handelt, met 
gerechtigheid. Daarvoor moet hij een hoog niveau van bekwaamheid bereiken - 
of beter, van "realisatie" - dat hij bereikt door wijsheid en mededogen. Hij wordt 
geïnspireerd voor het welzijn van alle wezens. We zijn intussen met duizenden 
Belgen die van harte hopen dat Lee door zo iemand zal worden beoordeeld. 

Dr. Beck – Voorzitter van Planète-Viexiv – mede ondertekend door Raf Van 
Duyse oprichter initieele petitie met intussen meer da 77 duizend 
ondertekenaars.xv

 

 
xiv https://planetevie.be  
xv http://www.worldcatnonprofit.org   


