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Het gebeurt niet vaak dat het overlijden van een dier alle landelijke media 
haalt, maar in Frankrijk raken televisie, radio, kranten en websites er niet 
over uitgepraat: Maurice de haan is dood. "Maurice zal nooit meer zingen", 
meldde de Franse televisie. 

Maurice de haan groeide vorig jaar uit tot een ware legende in Frankrijk. 
Het dier liet graag luidkeels van zich horen, ook 's morgens vroeg, maar 
daar waren de buren van eigenaresse Corinne Fesseau niet van gediend. 
Ze klaagden, maar dat leidde tot niets. De burgemeester van Île d'Oléron 
probeerde de burenruzie te sussen, maar dat hielp niet. Er werden zelfs 
landelijke petities opgesteld die door tienduizenden Fransen werden 
ondertekend, maar zelfs dat kon de rust niet terug doen keren. 

Uiteindelijk moest de Franse rechter erover beslissen: mocht Maurice 
kraaien of niet? Was het overlast of niet? De rechter stelde de haan 
uiteindelijk in het gelijk. Kraaien mocht. De buren moesten 1000 euro 
schadevergoeding betalen aan Fesseau. 
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Symboolhaan 

Maurice werd in Frankrijk gezien als "hét symbool van het bedreigde 
platteland", schreef kwaliteitskrant Le Monde. Want hij woonde met 
Fesseau in een rustig dorpje op het vakantie-eiland. En dat Franse 
platteland, daar horen nu eenmaal dieren met al hun geluiden bij. 

De buren waren stadsbewoners van het Franse vasteland. Zij waren maar 
een paar weken per jaar in hun vakantiehuisje op het eiland, gelegen naast 
het huis van de haan. Hun geklaag was symbolisch voor 'arrogante' 
stadsbewoners die hun wil wilden opleggen aan de 'echte' Fransen op het 
platteland. 

Ruim een maand geleden, tijdens de quarantaine, overleed Maurice. Hij 
leed aan de zogeheten 'snotziekte', coryza, hij werd zes jaar oud. "We 
vonden hem dood, naast het kippenhok'', vertelde Fesseau. Ze heeft 
bewust gewacht met het bekendmaken van het overlijden. "Corona was 
belangrijker dan mijn haan." 

Zie ook het filmpje op YouTube, klik op de onderstaande snelkoppeling. 
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Eerdere publicatie. 

Maurice de haan legt de verschillen tussen 
Franse stad en platteland bloot. 

Bron: https://nos.nl/artikel/2291902-maurice-de-haan-legt-de-verschillen-tussen-franse-stad-en-
platteland-bloot.html 
 

Hij is beroemd in Frankrijk: Haan Maurice uit het vissersplaatsje Saint-Pierre 
d'Oléron. Het dier houdt de gemoederen flink bezig en doet de tegenstelling tussen 
de stad en het platteland oplaaien. En vandaag moeten Maurice en zijn eigenaresse 
zelfs voor de rechter verschijnen. Volgens een gepensioneerd stel dat een 
vakantiewoning heeft naast het huis van de eigenaresse van Maurice verpest de 
haan de rust. Al twee jaar lang proberen de twee de haan het zwijgen op te leggen, 
maar eigenaresse Corinne Fesseau weigert er iets aan te doen. "Vakantiegangers 
zijn welkom, maar ze moeten ons niet hun regels opleggen", zei ze tegen de 
Franse pers. 

Verordening 

Haar buren lieten het er niet bij zitten en stuurden haar en de burgemeester een 
aangetekende brief. Ook werd een gerechtsdeurwaarder op de haan afgestuurd om 
zijn gekukel op te nemen in het dossier dat de buren opbouwden over de overlast. 
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De burgemeester probeerde te bemiddelen in de kwestie, maar dat mislukte. 
Sindsdien koos hij openlijk de kant van Fesseau en liet een gemeentelijke 
verordening opstellen over de manier van leven op het platteland, en vooral over de 
aanwezigheid van landbouwhuisdieren. 

Nationale kwestie 

De ruzie over de haan is inmiddels uitgegroeid tot een nationale rel. Er werd een 
mars voor de haan gehouden en 100.000 Fransen tekenden een petitie waarin ze 
zich schaarden achter Fesseau en haar haan. "Wat gaan we hierna verbieden?" 
vroeg Fesseau zich in de petitie af. "Gaan we ook het geluid van de meeuwen en de 
kerkklokken aanpakken?" 

Voor veel Fransen zijn stedelingen die zich beklagen over gewoonten op het 
platteland een grote ergernis. "Dit is een vissersstadje, we hebben hier lokale 
gewoontes, en die willen we zo houden", zegt de burgemeester. 

De buren zijn naar de rechter gestapt en die buigt zich dus vandaag over de kwestie. 
Ook Maurice zal daar naar verwachting bij aanwezig zijn, net als veel andere hanen 
die als steunbetuiging door hun eigenaren worden meegenomen. 

Franse haan Maurice mag van de 
rechter blijven kraaien 
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Een rechter in Frankrijk heeft vandaag de eigenaresse van haan Maurice in 
het gelijk gesteld. Maurice en zijn eigenaresse Fesseau moesten begin juli 
voor de rechter verschijnen, omdat de buren veel last zouden hebben van 
het gekraai van Maurice. Zij eisten dat de haan zou zwijgen. 

Maar Maurice mag gewoon blijven kraaien. In het vonnis zei de rechter dat 
de eigenaresse meerdere maatregelen heeft genomen om de geluidhinder 
te beperken, dat andere omwonenden niet hebben geklaagd en dat de 
buren slechts een deel van het jaar aanwezig zijn. Ze moeten een 
schadevergoeding van 1000 euro betalen aan de eigenaresse. 
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