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1983, Geoffrey was 14 toen hij vanuit school een ‘educatief uitje’ had met hun biologieleraar, 
die voordien bij dit apenvivisectiecentrum had gewerkt. Meteen voelde hij dat het niet goed was 
wat daar gebeurde. Hij is zich toen verder gaan informeren - Geoffrey was autodidact - over 
wat de dieren nog meer werd en wordt aangedaan en ging naar slachthuizen, boerenbedrijven 
en bontfarms - en begon zich in te lezen in de materie om zelf een oordeel te vellen, en vond 
dat hij geen deel van dit probleem maar juist van de oplossing wilde zijn.  
 
Hij zag een kleine advertentie in een krant, waarin hulp werd gevraagd door wijlen Marion 
Bienes, overlevende van de holocaust die in onder meer Bergen-Belsen zelf had ervaren wat 
ook de dieren moeten meemaken in hun leven. Zij had een kooi laten maken waarin zij op 
diverse plekken in de wereld ging zitten met foldermateriaal om het publiek te vertellen over 
dierproeven, maar in haar eentje kreeg ze nog wel ‘s wat te verduren van voorbijgangers. Jong 
als hij nog was, ging Geoffrey haar helpen met folders uitdelen terwijl zij in haar kooi zat waarin 
grote posters hingen met foto’s van dierproeven, maar ook om te zorgen dat ze veilig was 
wanneer bijvoorbeeld kippenboeren en ander schorriemorrie langs kwamen bij haar kooi op het 
Binnenhof, om haar lastig te vallen. Hij had hen duidelijk laten horen hoe fout en slecht zij 
waren op de manier waarop alleen Geoff iemand een verbale draai om de oren kon geven - en 
de boeren dropen af. Zoals Marion het zei en in haar autobiografie beschreef: “Ik wist gelijk dat 
deze jongen een drijvende kracht zou worden om het lot van de dieren te verbeteren”. Geoffrey 
en Adrie hebben Marion geholpen met het maken van haar autobiografie en voor Marion in 
haar laatste jaren ge-mantelzorgd.  
 
Adrie woonde na een nare en zware jeugd bij zijn moeder in Rotterdam toen hij op zijn 16e 
actief werd tegen dierenleed. Adrie komt uit een geslacht van ‘vee’houders en weet uit eigen 
ervaring hoe wreed de subcultuur is die daar heerst. Al snel werd Adrie supporter van de 
toenmalige supportersgroep ´Vrienden van het Dierenbevrijdingsfront´ en had zich aangemeld 
als opvangadres met plek voor enkele bevrijde muisjes. Op gegeven moment nam er een 
jongen contact op met hem - het was Geoffrey, met enkele muisjes die kort ervoor uit een 
laboratorium waren bevrijd. Adrie en Geoffrey raakten bevriend door hun activisme en deden 
ook nog wel wat ‘stoute’ acties voor dieren samen. Geoffrey trainde Adrie in het activisme en zo 
ontstond hun liefde voor elkaar.  
 
Ze waren 19 toen ze een relatie met elkaar kregen en waren sindsdien onafscheidelijk, en 
hebben honderden acties en andere initiatieven voor dieren georganiseerd. Ze namen niet 
vaak tijd voor zichzelf, als zij op vakantie gingen werd er meestal ook ter plekke contact gelegd 
met dierenvrienden in de regio, of een sterilisatie actie aan verbonden. Adrie en Geoffrey waren 
dit jaar 32 jaar samen.  
 
Er wordt nog wel eens gepubliceerd, zoals op wikipedia waar men naar onjuistheden in niet 
gecheckte bronnen refereert, dat Geoffrey geweldpleger zou zijn; maar niets is minder waar: 
als er iemand tegen geweld is, was Geoff dat wel. Hij verafschuwde geweld, of dat nu jegens 
dier of mens was - maar medelijden met dierenbeulen had hij niet, en terecht.  



Geoffrey heeft in de 37 jaar dat hij voor dieren streed veel gedaan en veel bereikt. Hij was als 
tiener campagnecoördinator bij de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie waarmee 
een daling in het aantal dierproeven werd ingezet, hielp Marion Bienes en Antoinette 
Hertsenberg met het organiseren van een congres van artsen tegen dierproeven bij de Anti 
Vivisectie Stichting, was mede-oprichter van de Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven, 
actief bij het vroegere Anti Diergebruik Komité, zette de Nederlandse afdeling op van PETA, 
was voorzitter van de European Coalition to End Animal Experiments en tegenwoordig Cruelty 
Free Europe, zat in het bestuur bij International Animal Rescue, JAAN (Jakarta Animal Aid 
Network) van Femke den Haas waarmee ook wordt gestreden tegen de duivelse 
palmolie-industrie die het natuurlijk leefgebied van onder meer orang-utans vernietigt, in het 
bestuur bij dierenopvangorganisatie La Gula Lupis, de Haagse knaagdierenopvang en bij de 
Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties. Hij was de drijvende kracht in het 
Haagse Comité Dierentuin Nee, waarin hij dierenrechtenactivisten, buurtbewoners en lokale 
politici wist te verbinden om samen te strijden tegen de komst van een nieuwe dierentuin - en 
uiteraard kwam die er dan ook niet.  
 
Sinds enkele jaren organiseren we, ook ondersteund door vele organisaties, met dominee 
Hans Bouma en Comité Dierennoodhulp de Vredesdienst voor Dieren - in de week voor kerst, 
en zo ook de Diervriendelijke Parlementaire Barbecue, als positieve tegenhanger van de 
Binnenhof Barbecue waarmee de vleeslobby al 42 jaar onze politici op schandalige wijze 
fêteert terwijl zij op hun beurt jaarlijks vele honderden miljoenen aan subsidies en 
belastingvoordeel van de regering krijgen .. als bijvoorbeeld de tabaksindustrie op zo’n 
schunnige wijze onze politici zou omkopen zou de media er vol mee staan. Ook zijn we sinds 
een paar jaar aangesloten bij de Open Wing Alliance, waarmee wereldwijd de krachten van 
dierenvrienden gebundeld worden om een einde aan het houden van kippen in kooien te 
krijgen.  
 
Verbinden is iets waar Geoffrey goed in was, mensen bij elkaar krijgen om effectief iets voor de 
dieren gedaan te krijgen.  
 
Onlangs nog werd met dominee Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp en Animal Rights 
samen de Dierenrechten Alliantie opgericht - om de dierenrechtenorganisaties en -initiatieven 
in ons land te verbinden én een gezamenlijke stem te vormen jegens de ongelijke behandeling 
en het stelselmatig benadelen van onze groep burgers: diervriendelijke consumenten en 
dierenrechtenactivisten om te zorgen dat onze grondwettelijke rechten - het vrij kunnen uiten 
van onze mening, en ons recht op protest, vanwege onze levensovertuiging (de basis van onze 
democratie) niet worden beperkt of ons worden afgenomen.  
 
In 1998 richtten Geoffrey en Adrie, nadat PETA de deuren van het Nederlandse kantoor abrupt 
sloot, de stichting Een DIER Een VRIEND op, waarboven onlangs de koepelorganisatie 
Diervriendelijk Nederland is opgezet en verder wordt doorontwikkeld. De eerste campagne 
startte in 1998 hier bij het BPRC met informatie die we van binnenuit kregen van niet de minste 
medewerkers: het hoofd operatiekamer & de dierenarts van dit centrum: met de campagne ‘de 
Apenhel van Rijswijk’ wisten we in 2002 een verbod te krijgen op experimenten met mensapen 
en waardoor in 2006 uiteindelijk de laatste test-chimpansees met pensioen naar stichting AAP 
konden - een enorme overwinning! Sindsdien zetten we de campagne voor de overige apen 
voort onder de naam ‘Alle Apen Vrij!’  
 
 



Er waren - nee, ZIJN, nog diverse projecten in ontwikkeling, en die worden ook voortgezet in 
zijn naam. In de loop van de komende tijd zullen die projecten verder ontplooid worden hoe hij 
deze in gedachten had.  
 
Ook al mag hij nu van ons heen zijn; het stelletje dierenbeulen is nog niet van hem af!  
 
Ook namens Adrie ontzettend bedankt dat jullie hier afscheid van Geoffrey zijn komen nemen, 
en ook bedankt namens de familie voor de immens vele wensen en steunbetuigingen - het valt 
Adrie echter te zwaar om zelf te spreken .. Adrie heeft nog een verzoek, ook namens Geoffrey: 
werk samen met elkaar, samen staan we sterker - houd alsjeblieft persoonlijke vetes en 
politieke discussies buiten de strijd voor dieren. De dieren hebben zowel vrienden als vijanden 
links en rechts van het politieke spectrum, en ook in het zogenaamde ‘midden’. Iedereen moet 
zich voor dieren mogen en kunnen uitspreken, en wie zijn wij om namens hen daar een 
tweedeling in te maken: ze hebben ons immers allemaal nodig.  
 
En houd in het achterhoofd: we strijden niet tegen boeren, jagers of slagers; we strijden tegen 
dierenleed - en daarmee gaan we door, met ons allen! Dank jullie wel.  
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