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De zaak "domino-mus" 

Het leek een "tien minuten dossier", maar de eenvoudige zaak werd wereldnieuws. Persberichten moesten 
worden uitgebracht en steeds meer OM’ers werden aan het werk gejaagd. Beleidssecretaris Theo Frölich blikt 
terug op de neergeschoten Domino-mus – maar niet van harte: ‘Dat vogeltje heeft al veel te veel aandacht 
opgeëist.’ 

Op 14 november 2006, precies een jaar na het fatale schot dat een einde maakte aan het leven van de huismus, 
wordt de Grote Huismus Tentoonstelling geopend in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daarin zal de 
"Domino-mus" een prominente plaats krijgen: opgezet en vastgenageld aan een doosje dominostenen.  

Als het aan Theo Frölich had gelegen was de mus vernietigd geweest. ‘Ik had mijn bedenkingen tegen het 
overdragen van de Domino-mus aan een museum. Het zou nog meer nieuws genereren.’ De jurist van het 
Functioneel Parket Zwolle heeft ook zijn bedenkingen bij een artikel in Opportuun. ‘Die mus heeft al veel te 
veel aandacht opgeëist. Voor ons was het een normale Flora- en Faunawetzaak: het doodschieten van een 
beschermde inheemse diersoort in dit geval een huismus, de Passer domesticus, een wijfje.’ 

Een gewoon onderzoek 
‘Het begon allemaal heel gewoon met de aangifte van de voorzitter van de dierenbescherming in Leeuwarden 
bij de politie ter plaatse. De voorzitter was gealarmeerd door dierenliefhebbers dat er een huismus was 
doodgeschoten in het Frisian Expo Center. De politie stelde daarop de buitengewoon opsporingsambtenaar 
Menze Hamstra, die belast is met het toezicht op de Flora- en Faunawet, hiervan in kennis. De ambtenaar van 
de provincie Friesland overlegde met mij in het kort wat hij zou gaan doen.’ Ik zei: "Stel maar een onderzoek 
in."’  

De opsporingsambtenaar reisde af naar de expohallen en verhoorde een verdachte, de productiemanager voor 
het SBS6 programma "Domino Day" waarbij een wereldrecordpoging "dominostenen omgooien" zou worden 
ondernomen. De verdachte verklaarde dat al 23.000 stenen waren omgevallen door de rondvliegende mus en 
dat het vogeltje de televisie uitzending dreigde te verstoren. Hij had een ongediertebestrijdingsbedrijf 
ingeschakeld, maar die kreeg de mus niet verwijderd, waarop een ander specialistisch bedrijf werd ingehuurd. 
Die kwam met een adequaat middel: met een luchtdrukgeweer werd de mus in een schot uit de lucht gehaald. 

De opsporingsambtenaar hoorde ook de schutter die toegaf dat hij het fatale schot had gelost, maar niet wist 
dat hij een ontheffing van het ministerie van Landbouw en Visserij nodig had. Het bewijs, de dode vogel 
waarvan de linkervleugel was weggeschoten had de mussenschutter meegenomen naar huis en in zijn 
diepvriezer gelegd. 

De buitengewoon opsporingsambtenaar Hamstra vorderde daarop de uitlevering van de vogel. Onder het doen 
van afstand van de mus is het diertje in bevroren toestand overhandigd. Menze Hamstra op zijn beurt bracht 
het vogeltje over naar een vriesvakje van de koelkast in zijn vakantiehuisje te Makkinga, vlakbij Appelscha 
tot hij opdracht zou krijgen tot vernietiging. 

Mediahype 
Theo Frölich: ‘Voordat het proces-verbaal hier lag was het circus al losgebarsten. Wie de pers heeft ingelicht 
laat zich raden, maar  

iemand heeft het - waarschijnlijk uit free publicity overweging - gedaan en dat was niet iemand van het OM of 
opsporingsapparaat. Binnen no-time hingen journalisten met bosjes tegelijk aan de telefoon. Ze belden naar 
het parket in Leeuwarden, maar werden doorverwezen naar het Functioneel Parket in Zwolle, omdat wij - 
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nadat uiteindelijk vast kwam te staan dat het hier inderdaad een beschermde diersoort betrof en de nodige 
vergunningen ontbraken - tenslotte milieuzaken afdoen. De telefoontjes die hier binnenkwamen verwezen wij 
op onze beurt weer door naar de persvoorlichter van het Functioneel Parket in Den Haag. Het verliep van 
kwaad tot erger, want de pers zocht bij alle mogelijke OM-onderdelen en het ministerie van Landbouw en 
Visserij duidelijk een primeur. Tussendoor speelde een mogelijke bedreiging van de bedenker van Domino-
Day en riep een bekende diskjockey van radio 538 op tot harde actie om de uitzending van SBS6 te verstoren. 
Geen zaken voor het Functioneel Parket, maar de telefoon stond desalniettemin roodgloeiend.’ 

‘Binnen 24 uur, nog voor het horen van de verdachten door de buitengewoon opsporingsambtenaar, stond het 
verhaal van de Dominomus al op de internationale sites van USA Today, CNN, TMF en Google News. 
Ongelooflijk. Ik ben nog steeds verbaasd over zoveel aandacht.’ 

In Nederland haalde de Dominomus uiteraard ook alle media. Er verscheen zelfs een website waarop een 
condoleance register was geopend en een overlijdensbericht in een van de ochtendbladen voor het dode 
vogeltje "Wilhelm Mus". Op het Parket-Generaal groeiden de gestelde publieksvragen via de website van het 
OM uit tot een onmogelijk te beantwoorden aantal. De toon was er een van verontwaardiging: of het OM niets 
beters te doen had dan mensen te vervolgen voor het doodschieten van een doodgewone mus. Anderen namen 
het juist weer op voor het diertje en boden zich aan als belangenbehartiger van de huismus. Ingezonden 
brieven van voor- en tegenstanders vulden de krantenpagina’s voor dagen. En toen was daar Kees Moeliker, 
conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

Museum 
‘De normale procedure is dat het in beslag genomen goed kan worden vernietigd als er afstand is gedaan en 
het voor de strafvordering niet meer van belang is.’ Theo Frölich had buitengewoon opsporingsambtenaar 
Hamstra al opdracht gegeven tot het vernietigen van de mus. Tegelijkertijd kreeg hoofdofficier René Craemer 
van het Functioneel Parket een verzoek van een Rotterdams museum of zij de mus mochten prepareren voor 
een tentoonstelling te zijner tijd.  

‘Ik vond dat nog meer aandacht moest worden voorkomen, maar de hoofdofficier deed een vriendelijk doch 
dringend verzoek om de Passer domesticus te laten bewaren.’ 

Na een briefwisseling tussen René Craemer en directeur Kees Moeliker werd de mus ter beschikking van het 
museum gesteld. Hamstra was daar, laten we zeggen, niet blij mee. Hij gaf Moeliker te kennen dat hij de mus 
kon ophalen bij zijn recreatie-woning in Friesland nabij het Fries-Drentse wold. Op 15 december 2005 werd 
de Dominomus door Hamstra aan Kees Moeliker overgedragen en tekende deze een ontvangstbevestiging. 
Het bevroren diertje lag in een leeg boterkuipje en werd onder grote belangstelling van de pers overhandigd. 
In een speciaal daarvoor geprepareerde koffer van het museum werd het musje meegenomen naar Rotterdam. 
Een betere reclamecampagne had het museum zich niet kunnen wensen. TV Rijnmond, Omroep Fryslân radio 
en tv, Bild en de Leeuwarder Courant legden de gebeurtenis vast en de internationale pers nam het over. 

‘Nee, ik was er niet bij. Ben je mal?’ 

‘Wel heb ik nog een brief beantwoord van de Stichting een Dier een Vriend die hun beklag deden over de 
museum-hype en de in hun ogen laffe moord op een huismus.. We hebben ze keurig terugbericht dat we een 
verdachte hadden aangemerkt en een transactie was aangeboden.’  

De futiele zaak 
Het vernietigingsbedrijf had een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet moeten 
aanvragen bij het ministerie van Landbouw en Visserij voor het afschieten van een beschermde inheemse 
diersoort. Ze hadden de juiste vergunningen voor dierplaagbestrijding, maar geen machtiging voor het 
doodschieten van een huismus. Dat leverde een overtreding op van artikel 9 van de Flora- en Faunawet. 
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Bijna alle vogels in Nederland zijn trouwens beschermd. Vroeger kenden we de Vogelwet en mocht er veel 
meer dan in de huidige Flora- en Faunawet. 

Omdat het feit gepleegd werd door een professioneel, deskundig bedrijf dat beter had moeten en kunnen 
weten viel de transactie wat hoger uit: 200 euro. Voor het doodschieten van een huismus (een diersoort die 
weliswaar in aantal terugloopt maar nog niet met uitsterven wordt bedreigd) kan op grond van de OM-richtlijn 
van de Flora- en Faunawet een transactie van 75 of 100 euro worden aangeboden. Omdat het bedrijf willens 
en wetens had gehandeld is het transactiebedrag verhoogd.  

Een raadsman vroeg nog het dossier op om zelf de zaak inhoudelijk te beoordelen, maar kwam kennelijk ook 
tot de conclusie dat een transactie wel op zijn plaats was. Het feit lag onomstotelijk vast. 

Op 20 januari 2006 werd het boetebedrag betaald en daarmee was de zaak afgedaan. De zaak en de 
vaststelling van het transactiebedrag was uiteraard intern besproken. De meeste zaken onttrekken zich aan het 
gezichtsveld van de milieu-officier van justitie. Het merendeel van de zaken wordt afgedaan door 
secretarissen en/of administratief juridisch medewerkers (AJM’ers). Er is een stevig mandaat. De milieuzaken 
zijn sinds vorig jaar oktober door het Functioneel Parket overgenomen van de arrondissementsparketten. Een 
maand later werden ze al verrast met deze zaak. ‘Daarmee stonden we wel - ongevraagd - gelijk op de kaart.’ 

Tekst: Thea van der Geest 

Ook verschenen in Opportuun, oktober 2006 
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