
Chews&Nibblesmoet kapot.Dat
is het gevoel van Jeroen.Hij is de
eigenaar vandiewinkel inBre-
da, gespecialiseerd inkonijnen.

Er is eenacademy voorworkshopsmet
konijnenener is een vakantieopvang. Je-
roen (43) heeft het bedrijf nu zes jaar.

Het is eenkleinewereld, die vande
konijnenliefhebbers,waar Facebooken
blogsnauwlettendwordengevolgd. Enop
FacebookwordtChews&Nibbles sinds
deze zomerbeticht vanoplichting. Jeroen
zougrotehokkenbelovenaanmensendie
hunkonijnbij hemachterlaten,maarwat
levert zijnbedrijf?Kleinehokjes. Erger
nog: Jeroen zoudedieren verwaarlozen en
ze geenmedische zorgbieden.

Dat stelt althansDeKonijnenherberg,
eenopvang inMoergestel. Eigenaar Lon-
neke (37), zelf eengecertificeerdkonij-
nentrimmer, rieponlineop tot het delen
vannegatieve ervaringenmetChews&
Nibbles.DeKonijnenherberg kreeg ver-
volgensbijval vandriepartijendie erg ac-
tief zijn indewereld vankonijnenopvang.

Jeroenpikt het niet langer.Dusheeft hij
eenkort geding aangespannen, en zit hij
hier inde rechtbank vanBreda.De inzet
is: stoppenmetonrechtmatigeuitlatin-
genwaarinwordt gestelddat het konij-
nenwelzijnbij zijn zaak inhet gedrang is.
Hij spreekt over een lastercampagne.

Zijn tegenstanders zittenmet zijnder-
tienen inde rechtbank. Lonneke voert het
woord. Zij zegt verifieerbare claims teheb-
ben vandewanpraktijken: verwaarlozing,
letsel en zelfs dodedieren.
Indekleinemarkt is een slechtenaam

desastreus. Chews&Nibbles is al duizen-
deneuro’s aanomzetmisgelopen. Vakan-
tiegangershebbenhun reservering voor
dekonijnenopvanggeannuleerd vanwege
de slechte recensies, heeft Jeroen terug-
gezien in zijn systeem.Hoeveelmensen
überhaupthebbenbeslotenomhunhuis-
dier niet naar deopvang inBreda te stu-
ren, hij kaner alleenmaarnaar gissen.

Indedagvaarding staat echter: ‘De
schade is in alle redelijkheid te stellenop
€50.000’, enookdat Lonneke c.s. ‘geen
enkelmiddelongeschuwdhebbengelaten
omChews&Nibbles zo veelmogelijk scha-
de toe tebrengenen tegronde te richten’.

Jeroen isweleensbang.Dewereld van
dekonijnenliefhebbers strekt zichookuit

latengaan.Wekregenal lange tijdnega-
tievemeldingen.’Deonlineberichtenwa-
ren ‘het enigewat onsnog restte’. Chews
&Nibbles gebruikt volgenshaar gewoon
tekleinehokken. ‘Mijnprincipes zijn an-
ders’, zegt ze tegende rechter, endewerk-
wijze van Jeroen ‘staat zo ver af vande
mijne, dandoe je voormij af. Bijmij staat
dierenwelzijn opnummer een.’

Na ruim tweeuur ziet de rechter dat het
onhaalbaar is ommetde tweepartijen
tot een vergelijk te komen.Beidepartijen
claimenhetzelfdena te streven: goede
opvang vankonijnen. Alleendemanier
waarop, die verschilt. Dus vallendebe-
richten vanLonneke enhaarmedestan-
ders onder vrijheid vanmeningsuiting?
Of is dit eenmoedwilligemanier omeen
bedrijf uiteindelijk kapot temaken?

Volgens Jeroenhebben veel dieren-
winkels last vanpartijen zoalsDeKonij-
nenherberg. Vanactivisten. ‘Wij durven
henaan te vechten. Eenheleboel durven
datniet.’Maar Lonneke zegt: ‘Wijwillen
alleendemisstandenaandekaak stellen.’

Oordeel vande rechter: Lonneke eneen
medestandermoeten stoppenmet Jeroen
tebetichten vanoplichting en vanhetniet
geven vanmedische zorg.Deberichten
moetenworden verwijderd.Doen zedat
niet, dan volgt er eendwangsom,die op-
loopt tot €5000.

Zeven dagen in de week
werkt Jeroen in zijn
konijnenopvang. Volgens
andere konijnenliefhebbers
maakt hij er een zootje van.
Daaromwordt hij bedreigd.
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tot dierenrechtenactivisten. Toener op
Facebookberichten verschenendathet
bedrijf dedierenniet goed zoubehande-
len,werd Jeroenbedreigd. Zelfsmetde
dood. Een tijdlang is hij niet alléén in zijn
winkel geweest: altijdwareneruit voor-
zorg tweemensen.

EengesprekmetLonnekeheeft hij
nooit gehad. In 2019 is er eenmailwisse-
ling geweest,waarbij Jeroenhaarheeft
uitgenodigdomeens langs te komen.
‘Maar ik konniet’, zegt Lonneke tegende
rechter. ‘Mijndochter hadwaterpokken.’

Jeroen: ‘Dit is de eerste keer dat ikdeze
mensen zie. Ikhebaltijd gezegd: als je
aantoont dat het beter kan, komdan
langs endanga ikmijnwerkmorgen
veranderen.Maar er is nooit iemandge-
weest.’Wel is er indewinkel gefotogra-
feerd, zonder zijnmedeweten.Diebeel-
den zijnonline gekomen.
Zoontspint zich een zittingover de af-

meting vanhokkenenoverdebedrijfsvoe-
ring vanChews&Nibbles. Konijnendie
daar voor een vakantie zijn achtergelaten,
beginnen in eenkleinekooi.Na een tijdje
kunnen zenaar eengrotere kooi. Jeroen:
‘Maarheel eerlijk gezegdmerkenwedat
dekonijnendaar vaakgeenbehoefte aan
hebben.Konijnen zijnprooidieren.Krij-
gen ze veel ruimte, dangaat hetmis.Dan
worden ze gestrest. Al is dat verschillend
per konijn.’ Jeroendoet ditwerk al zes
jaar.Hij kankonijnenals hetware ‘lezen’.

Lonneke is onvermurwbaar. Ze konde
praktijken inBreda ‘niet overmijnkant

‘Ikhebaltijdgezegd:
als je aantoontdathet
beter kan, komlangs
endanga ikmorgen
mijnwerkveranderen’
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