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Verschijnt per kwartaal  Volgnummer 3 juli 2020

75 JAAR BEVRIJDING
Misschien weten sommigen van u het nog: toen Nederland 25 jaar geleden het 
50-jarig bevrijdingsfeest vierde, plaatsten wij in het contactblad van juli 1995 een 
aanklacht van de dieren: “50 jaar na de bevrijding”. Nu, precies 25 jaar later plaat-
sen wij het hieronder nog eens, omdat de situatie voor de dieren niet of nauwelijks 
is verbeterd…..: 

75 JAAR NA DE BEVRIJDING
  Dieren klagen ons aan:
    “Wanneer zullen wíj onze bevrijding vieren?
       Zullen wij dieren óoit aan de beurt komen?   
         Zullen wij óoit ónze bevrijding meemaken?

  Zullen onze nakomelingen het ooit nog mogen beleven,
    dat ze worden verlost
        uit de krappe boxen
         uit de veel te kleine hokjes
           uit de nauwe draadgazen kooitjes
             uit de schemerige stallen
              met de roostervloeren
                uit de moordende veewagens?

  Met úw bevrijding, mensen,
  begon ónze wrede gevangenschap………
  en dat, terwijl zovelen van u zélf
  zó goed wisten wat gevangenschap betekent……

  Wij zijn net zo weerloos en machteloos als u tóen was….
  Hebt u dan niets geleerd??

  In uw ogen zijn wij MAAR dieren,
  lang niet zo belangrijk en gewichtig als u……
  maar, een eenvoudig leven
  dat past bij onze aard,
  is dat teveel gevraagd?
  Kan dat er nu écht niet af?

  Mens, toon ons uw mededogen
  en geef ons wat ons zo gruwelijk wordt onthouden:
  gewoon te mogen leven zoals de natuur ons dat ingeeft……..

  Werk nú mee aan ónze bevrijding…….
  Wíj kunnen niet klagen,
     niet protesteren,
      niet demonstreren,
       niet staken,

De grote fout van álle ethiek tot op heden is, dat men meent slechts te 
maken te hebben met de verhouding van mens tot mens - van mensen tot 
mensen. In werkelijkheid gaat het er om, hoe wij ons gedragen tegenover 
de hele wereld en ALLE LEVEN dat wij ontmoeten.

Ethisch zijn slechts zij, die ALLE leven eerbiedigen, dat van plant, dier en 
mens, van alles wat leeft, van HEEL de natuur en die zich helpend in dienst 
stellen van alles wat in nood verkeert.

Albert Schweitzer.

(De hele aarde is in nood doordat de mens zijn verstand niet of verkeerd 
heeft gebruikt.)

email: boerveenrvawl@chello.nl

Stichting Rechten voor al wat leeft is door de Belastingdienst aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie is dus 
aftrekbaar van de belasting.

 Bankrek.: NL82INGB0000055677 
 t.n.v. RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT - Alkmaar.
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worden geboren. We kunnen ons voorstellen hoe krap de ruimte per kalf dan is! 
Bovendien worden er nog steeds zeer jonge kalfjes van een paar weken oud uit 
Ierland door Nederland geïmporteerd. 
Deze dieren maken een verschrikkelijke reis van 50 uur  en moeten het onderweg 
zo’n 23 tot 29 uur lang zonder drinken stellen! De transporten vanuit Nederland 
die nog wél doorgaan ondervinden zeer veel vertraging: de grenscontroles op het 
virus (niet op het dierenwelzijn, vrezen we!) zijn streng. Hierdoor ontstaan lange 
wachttijden, hetgeen zeer veel extra dierenleed veroorzaakt. 

Nu het Corona-virus danig huishoudt in de slachthuizen, hopen zich daar ook 
de problemen op. Diverse slachterijen (w.o. VION, waar 1300 varkens per uur! 
worden geslacht) hebben de deuren gesloten, omdat vanwege besmettingen 
honderden werknemers in quarantaine moesten. De oorzaak is nog niet duidelijk. 
Komt het doordat de (veelal buitenlandse) werknemers met veel tegelijk samen-
wonen  en elkaar dus makkelijk kunnen besmetten? Of staan de slachters te dicht 
bij elkaar? Of zou het virus vanwege de lage temperatuur in het slachthuis daar 
soms extra goed gedijen? Hoe het ook zij, de vraag is nu: wat gebeurt er nu met 
de varkens? Over een voorlopige fokbeperking hebben we op het moment dat we 
dit schrijven nog niets gehoord! Hoe lang gaat men door met fokken? Tot de stallen 
uitpuilen….? Of worden ze, evenals in de VS, vernietigd…?

In de intensieve vee-industrie is het leven én het sterven voor de dieren één grote 
lijdensweg. De gevolgen van de Coronacrisis maken het lijden alleen nog maar 
erger….

Waarom werd Noord-Oost-Brabant zo hard getroffen door het Corona-virus?
Op Koningsdag, 27 april jl. ging één van de onderwerpen van het programma 
EenVandaag, over de vraag waarom het Corona-virus  en ook andere infectie-
ziekten zoals varkenspest en Q-koorts, juist in Noord-Brabant zo hard toesloegen. 
Hoe kan dat? Experts, waaronder artsen, zoeken de oorzaak in de luchtkwaliteit 
die sterk achteruit is gegaan door de intensieve veehouderij  en zij willen dat daar 
gedegen onderzoek naar wordt gedaan. Maar dat niet alleen: Er moeten maatre-
gelen genomen worden! Zij laken de manier waarop de overheid hiermee omgaat. 
“Het is voor mij een ontluisterende ontdekkingstocht geweest, hoe de overheid 
eigenlijk omgaat met de intensieve veehouderij. Er worden steeds mooie plannen 
gemaakt, maar uiteindelijk komt daar niets van terecht”, verzucht een arts. Oud-
hoofd Infectieziektebestrijding van de GGD Jos van de Sande wordt er moedeloos 
van: “Je kunt het blijven zeggen, maar het blijft spelen.” Q-koorts en Covid-19 zijn 
beide zoönosen, die schade veroorzaken aan de luchtwegen, schade die nog eens 
erger wordt als de luchtkwaliteit sowieso al slecht is.

In de uitzending werd door één van de experts een zeer rake uitspraak van de 
Dalai Lama geciteerd: “De westerse mens is alleen maar bezig met geld verdienen 
ten koste van zijn gezondheid  en vervolgens gebruikt hij dat geld om zijn gezond-
heid weer mee op te poetsen…..” 

Hebt u de uitzending gemist? U kunt deze vinden via:
https://www.npostart.nl/eenvandaag/27-04-2020/AT_2132255, het tweede item, 
vanaf 10.08.
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        niet vluchten……….
  Wij kunnen alleen maar lijden……….. uitzichtloos
             tot de dood er op volgt

  Help ons dan toch……!”

(En nu noemen de dieren nog niet eens de martelingen van het slachten, het 
onverdoofd slachten, de dierproeven, de hobbyjacht, de ‘sport’visserij….)

GEITENHOUDERIJ
Eigenlijk is het toch ongelofelijk: Ondanks de Q-koorts-uitbraak van zo’n 10 jaar 
geleden, veroorzaakt door de geitenhouderij, heeft de overheid kennelijk nog 
steeds niets geleerd, want deze bedrijven mogen gewoon doorgaan. Duizenden 
mensen, die in de buurt van een geitenhouderij woonden, kregen de ziekte. Ruim 
100 mensen overleefden het niet. Vele overlevenden hebben er nog steeds zeer 
veel last van. 
                                                       
In plaats van deze riskante veehouderij-tak op te heffen, heeft de overheid het toe-
gestaan dat, ondanks deze treurnis, het bedrijfsmatig houden van geiten zelfs nog 
eens fors is toegenomen! Er zijn momenteel 407 geitenbedrijven! Omwonenden 
weten vaak niet eens dat er zo’n bedrijf in hun omgeving aanwezig is en zijn dus 
onkundig over de risico’s die zij lopen. 

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om een landelijke groeistop en verminde-
ring van het aantal geiten. 

CORONA
Behalve het feit dat ook dieren besmet werden met het Corona-virus, zijn er nóg 
wel een paar negatieve effecten te noemen, die het virus op dieren heeft. Veel 
mensen gaan zich vervelen door het thuiszitten en zoeken wat afleiding. Dat gaat 
vaak ten koste van dierenleed. Zo gaan er weer meer mensen met de hengel aan 
de waterkant zitten om te vissen. Of er worden z.g. ‘knuffelkuikentjes’ in huis 
gehaald, want o, dat is zo schattig! Nu mensen afstand van elkaar moeten houden, 
wordt de knuffelbehoefte botgevierd op ‘die kleine zachte, donzige, lieve diertjes’ 
en komt Stichting Knuffelkuiken in beeld...(Verder in dit blad zullen we dieper 
ingaan op het onderwerp.) Ook mishandeling van huisdieren komt meer voor, 
uit irritatie en verveling.

Gevolgen voor landbouwhuisdieren
Handelsbeperkende maatregelen i.v.m. met Corona zorgen ervoor dat veetrans-
porten naar het buitenland stagneren of helemaal niet mogelijk zijn. De exportbe-
stemming voor kuikens is niet meer bereikbaar. Daarom zijn zeker 1 miljoen kui-
kens op Nederlandse broederijen gedood. Ook de bokjes op de geitenboerderijen 
kunnen momenteel niet worden geëxporteerd  en worden vaak enkele dagen na 
de geboorte naar het slachthuis gebracht. Het vlees verdwijnt dan in huisdieren-
voer. Men wil nu de consument aan het bokkenvlees hebben, want “het smaakt 
zó heerlijk mals!” (en geeft natuurlijk meer verdienste voor de geitenhouder). 
Vleeskalveren kunnen ook niet worden geëxporteerd. Deze dieren worden niet 
gedood, maar moeten op de bedrijven blijven, terwijl ook weer nieuwe kalveren 
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Gevolgen voor proefdieren
En natuurlijk is men overal bezig met het ontwikkelen van een medicijn en een 
vaccin tegen de Corona-ziekte! Hier zullen weer veel proefdieren voor worden 
gebruikt. Zo werd in april van dit jaar aangekondigd dat in het BPRC te Rijswijk 
Java-apen zouden worden besmet met het corona-virus, om ze vervolgens in te 
spuiten met experimentele vaccins. Waarom Java-apen? Omdat deze dieren op 
soortgelijke wijze kunnen lijden door het virus als de mens….., hetgeen nog geen 
enkele garantie geeft dat deze vaccins de ziekte kunnen voorkomen.

Maar niet alleen apen, ook muizen, hamsters en fretten moeten het ontgelden. 
Wereldwijd is men aan het experimenteren, want ieder land wil de eerste zijn met 
een medicijn, met een vaccin… Omdat er zo’n haast bij is (elk land wil zo snel 
mogelijk uit de lock-down, want er moet weer verdiend worden!) zullen misschien 
een aantal dierproeven worden overgeslagen, om te voorkomen dat het jarenlang 
gaat duren voor er een middel op de markt komt. Er wordt dan soms direct op 
mensen getest. Maar om de veiligheid van een middel te testen, worden dan soms 
tegelijkertijd toch ook weer proefdieren gebruikt. 

Het zou toch in alle opzichten veel beter zijn om op een alternatieve manier te 
werk te gaan, hetgeen door sommige onderzoeksorganisaties ook wel gebeurt. 
Prima mogelijkheden voor dierproefvrij virusonderzoek zijn bijvoorbeeld organoids  
(gekweekte mini-orgaantjes, die bestaan uit cellen met persoonlijke eigenschap-
pen van de patiënt) en organs-on-a-chip (levende menselijke cellen op een chip). 
Deze methodes werken sneller en effectiever dan dierproeven, waarbij de resulta-
ten lang niet altijd naar de mens kunnen worden vertaald. 

Zijn er ook voordelen?
De corona-crisis heeft ook enkele voordelen gehad voor dieren én voor de natuur. 
Er was meer rust in de natuur, veel mensen ontwikkelden plots meer interesse 
voor bijvoorbeeld vogels, er werd minder CO2 uitgestoten. In Vlaanderen werd 
zelfs de jacht verboden (niet in Nederland!). Helaas zullen deze voordelen van tij-
delijke aard zijn. Als het virus op z’n retour is, zal er ook in Vlaanderen weer volop 
worden gejaagd, hebben de meeste mensen niet veel tijd meer voor vogeltjes  en 
zal de CO2-uitstoot weer op het oude niveau terugkomen.

NERTSEN
Op het moment dat wij dit schrijven is het ruimen van 10 Corona-besmette nertsen-
farms in volle gang. Nu gebleken is dat de nerts een zéér corona-gevoelig dier is, 
en het virus ook weer heeft overgedragen op de mens, koos de minister voor rui-
ming. De dieren worden vergast met CO2, een afschuwelijke methode die zeer veel 
ademnood en pijn in de luchtwegen veroorzaakt. De NVWA berichtte op t.v., dat de 
dieren binnen 5 seconden dood zijn. Maar, als we weten dat het bij varkens gemid-
deld 20 seconden duurt eer zij na een CO2-bedwelming hun bewustzijn verliezen, 
dan zal het bij nertsen zéker nóg langer duren. Nertsen zijn immers waterdieren; 
ze kunnen lang onder water blijven doordat ze grotere longen hebben en dus lang 
hun adem kunnen inhouden. 

Wij vinden het woord’ ruimen’ verschrikkelijk, zeker als het om gezonde dieren 
gaat. Maar het ‘leven’  van de dieren in de nertsenhouderij, die gelukkig vanaf 

01-01-2024 tot een einde komt, is dérmate verschrikkelijk, en totaal niet passend 
bij hun aard als waterdier, dat we denken: hoe eerder ze uit hun lijden zijn hoe 
beter. Over enkele maanden, in november, zouden ze tóch vergast worden voor 
hun vacht. Wat we alleen niet begrijpen is, dat de minister, bij wie “de volksgezond-
heid toch voorop staat”, zoals zij zélf herhaaldelijk heeft gezegd, nu niet direct 
álle 104 nertsenbedrijven in Nederland preventief laat ruimen. Hiermee maakt de 
minister zich ongeloofwaardig! Op bedrijven waar het virus nu nog niet is uitge-
broken kan het zómaar binnenkort alsnog uitbreken, en ook de medewerkers in 
gevaar brengen! Blijkbaar heeft zij niets geleerd van de Q-koorts! Ook ónvoorstel-
baar is het voor ons, dat de minister niet direct een vervroegd einde maakt aan de 
hele nertsenhouderij! In 2024 moeten tóch álle nertsenfarms sluiten! Bovendien 
gaat het ook slecht met de bonthandel! Voorkomen is toch beter dan genezen, 
zéker nu er nog een tweede Corona-golf wordt voorspeld! Maar Minister Schouten 
durft kennelijk zelf geen knopen door te hakken en wil blijkbaar iedereen te vriend 
houden. Ze werkt op dit moment aan een vrijwillige stoppersregeling met een 
schadevergoeding. Zij laat het dus aan de fokkers zelf over. Hopelijk zullen veel 
fokkers hiervoor kiezen; een schadevergoeding zal hen immers vast meer geld 
opleveren dan de nertsenvelletjes die ze nog maar moeilijk kwijt kunnen!

POOLVOSSEN IN NERTSENKOOIEN?
Ja, u leest het goed. Onlangs deed de dieren-
welzijnsorganisatie Animal Rights een ontdek-
king: Op een nertsenfarm in het Brabantse 
Wilbertoord troffen zij poolvossen aan in 
smerige, veel te kleine, draadgazen nertsen-
kooien! Het bleek dat de arme dieren daar al 
negen jaar zaten. Het houden van poolvos-
sen voor het bont is al sinds 2008 verboden! 
Ongelooflijk, hoe ver sommige bontfokkers denken te kunnen gaan om vóór 2024 
nog zoveel mogelijk geld binnen te halen! Animal Rights zag o.a. vossen met 
ver uitgegroeide teennagels  en zéker één vos met een afgekloven staart, teken 
van hevige stress. De dieren hadden geen enkele afleiding, ze zaten boven hun 
eigen uitwerpselen. Animal Rights heeft een handhavingsverzoek ingediend bij 
de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Uiteindelijk kreeg Animal 
Rights toestemming de poolvossen mee te nemen en ze naar een plek te brengen 
waar ze prettig en met meer bewegingsvrijheid kunnen leven.

KNUFFELKUIKENTJES
In het julinummer van vorig jaar schreven we uitvoerig over het misbruik van 
kuikentjes en over het Meldpunt Kuikentjesmisbruik. Nu er in de Corona-tijd 
zoveel mensen thuis moesten zitten en zich kennelijk verveelden, zag Stichting 
Knuffelkuiken een gat in de markt, maakte reclame voor een toompje  kuikentjes 
om te verzorgen en  te knuffelen….   en er kwamen veel aanvragen. Deze kans 
kwam goed uit voor Stichting Knuffelkuiken, want de ‘normale’ afzetmarkt voor 
de z.g. knuffelkuikens, scholen en verpleeghuizen, viel even weg vanwege 
het Corona-virus. Aan deze instellingen bezorgde Stichting Knuffelkuiken ook  
broedmachines en eieren. Na het uitkomen van de eieren mogen de  instellingen 
de kuikens 4-5 weken lang houden  en daarna gaan ze weer terug naar de 
 stichting. Nu vond de stichting een nieuwe afzetmarkt bij gezinnen die zich thuis 
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hiermee bezig wilden houden.

In het Noordhollands Dagblad van 24 april 2020, in het 
artikel “Iedereen wil nu een zorgkuiken” werd danig 
propaganda gemaakt voor dit ogenschijnlijk onschuldig, 
maar in werkelijkheid zeer dieronvriendelijk fenomeen. 
“Alle kuikentjes overleven. Ook de haantjes, geen beest 
wordt afgemaakt”, aldus Thijs Herling van Stichting Het 
Knuffelkuiken. Op de website van Het Knuffelkuiken 
lezen we echter alleen iets over het lot van de hennetjes, 
nl. dat deze na 4 à 5 weken worden verkocht. Maar…., 
waar blijven de haantjes dan? We weten dat Herlings 
zelf ook haantjes heeft geslacht en ze gebruikt voor de 
barbecue!

Dus de helft van de kuikens overleeft het niet. Bovendien 
horen kuikens ca. 9 weken bij de moederkloek te blijven, 

om alle belangrijke zaken te leren. Ook kuikens hebben behoefte aan een moeder. 
In de handen van mensen voelen ze alleen maar angst en stress. Kuikens uit de 
broedmachine groeien op zónder moeder  en worden dus zónder redelijk doel 
(alleen voor vermaak) in hun welzijn benadeeld  en dat is tegen de Wet Dieren.

Aangifte
In maart 2018 hebben vier dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, 
Een DIER Een VRIEND, Stichting Dierennood en Stichting Rechten voor al wat 
leeft) al aangifte gedaan tegen Stichting Knuffelkuiken, ten eerste vanwege het 
bewust overtreden van de toen geldende landelijke overheidsmaatregelen i.v.m. 
de in die tijd heersende vogelgriep, zoals de afschermplicht, een algemeen 
bezoekverbod aan pluimveebedrijven  en het beperkt verplaatsen van pluimvee. 
De tweede overtreding was:  het niet erkennen van de intrinsieke waarde van het 
dier, door ze slechts voor vermaak geboren te laten worden en een deel daarvan 
daarna te doden. Op 4 juni jl. hebben b.g. organisaties nogmaals aangifte gedaan 
tegen Stichting Knuffelkuiken.

EENDENJACHT
Er zijn steeds minder wilde eenden in ons land. Hoe dat 
komt is nog niet bekend. Men zou denken dat er dan 
ook niet meer op deze dieren gejaagd zou mogen wor-
den…., wel, het tegendeel is het geval. Uit onderzoek 
van dierenorganisatie Animal Rights kwamen onlangs 
wat cijfers boven water: in 2017 werden in Nederland 
97.000 eenden afgeschoten. In 2018 maar liefst 104.000! En waarom? Zitten ze 
ons in de weg? Zijn ze schadelijk? Nee, jagers mogen dat doen, puur voor het 
jachtgenot, voor de kick, voor de lol. En eenden zijn niet de enige dieren waarop 
de jagers zónder enige reden hun lusten mogen botvieren. Ook hazen, konijnen, 
fazanten en houtduiven moeten eraan geloven. Vier-en-een-halve-maand lang, 
vanaf half augustus tot eind januari, mogen de jagers hun gang gaan. 

Dat de eendenstand zo sterk afneemt (sinds de jaren ‘90 met ca. 30%!), komt niet 

door de jacht. Jagers zorgen er eigenlijk alleen maar voor dat de grootte van een 
populatie ongeveer hetzelfde blijft, doordat (weet u het nog? we hebben het al 
heel vaak geschreven:) de ruimte en het voedselaanbod ook hetzelfde blijven. De 
voortplanting gaat na de jacht in versneld tempo verder  en ook soortgenoten uit 
de omgeving nemen heel snel de opengevallen plaatsen in. Daarom is het ook een 
leugen als er gesteld wordt dat jagers dieren moeten afschieten omdat er teveel 
van zouden zijn! Door jacht wordt een populatie niet kleiner. Maar…. , als de een-
denstand door nog onbekende oorzaak zó achteruit gaat, helpt jacht niet bepaald 
om die achteruitgang te stoppen, de populatie weer te vergroten en op het oude 
peil terug te brengen.

De organisatie Animal Rights streeft, net als wij allemaal, naar een verbod op alle 
plezierjacht. U kunt hieraan meehelpen door een petitie te tekenen en met zoveel 
mogelijk anderen te delen. U kunt de petitie vinden door in de Google-balk in te 
tikken: Verbied de plezierjacht nu / Animal Rights. 

KONINKLIJKE CONSTRUCTIES
Misschien heeft u ook de ZEMBLA-uitzending gezien van 14 mei jl. met als titel: 
Koninklijke constructies. Een van deze constructies betrof het Kroondomein Het 
Loo, een 7200 hectare groot natuurgebied, dat zich uitstrekt van Apeldoorn tot 
Elspeet. Koning Willem Alexander is beheerder van dit gebied. Hij ontvangt voor 
dat beheer 800.000 euro per jaar. In totaal heeft de koning tot nu toe dus 4,7 mil-
joen euro aan subsidie ontvangen. Voor landgoedeigenaren geldt normaal altijd 
dat er  voorwaarden verbonden zijn aan de toekenning van deze subsidie. Zo 
moet het hele gebied, op 1 hectare na, 358 dagen per jaar opengesteld zijn voor 
het publiek. Die ene hectare mag gesloten blijven ‘ten behoeve van de persoon-
lijke levenssfeer’. Iedereen zou dus vrijelijk 358 dagen lang 7199 hectare van het 
natuurgebied moeten mogen betreden om te wandelen e.d. De subsidie wordt 
uiteindelijk door de Nederlandse staatsburgers samen betaald. Maar ZEMBLA liet 
zien dat voor de koning een uitzondering wordt gemaakt. Hij mag tijdens het jacht-
seizoen het gehele gebied ruim 3 maanden lang sluiten, van 15 september tot 25 
december. In deze periode moet de koning het gebied onderhouden en ‘beheren’. 
In een eerder interview met de koning heeft hij te kennen gegeven dat hij graag 
jaagt, net als zijn grootvader prins Bernhard deed. Bovendien worden bij de adel  
en ook in koninklijke kringen, jachtactiviteiten gehouden om contacten te kunnen 
leggen, voor bijvoorbeeld het vinden van een geschikte huwelijkskandidaat voor 
een prins of prinses. (Volgens ZEMBLA hebben Beatrix en Claus elkaar ook bij een 
jachtpartij ontmoet.) Daarom wordt het gebied tijdens het jachtseizoen drie maan-
den lang afgesloten voor het publiek, zodat de koning en zijn gasten ongestoord 
kunnen jagen. 

Vooraanstaande juristen noemen dit privilege voor het koninklijk huis ‘onrechtma-
tig’. De rol van onze minister-president is hierin ook belangrijk. Hij heeft met deze 
constructie ingestemd.  In de ZEMBLA-uitzending horen we de koning zeggen dat 
de Tweede Kamer hierover moet beslissen. De Tweede Kamer wilde vorig jaar al 
openstelling van het Kroondomein, maar Premier Rutte heeft dat geweigerd.  

Via de politiek komt er dus geen oplossing voor deze onrechtmatigheid. Stichting 
De Faunabescherming zal het nu via haar advocaten voor de rechter brengen. 
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Via https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/koninklijke-constructies kunt u deze 
onthullende uitzending alsnog bekijken.

DE EIKENPROCESSIERUPS
We kennen diverse z.g. ‘lastige dieren’ in ons land, die we liever niet in huis heb-
ben, zoals muizen, ratten en insecten. Als we ons huis schoonhouden, de vloer 
ontdoen van etensresten  en horren voor de ramen laten aanbrengen, dan zullen 
we weinig of geen last hebben van deze diertjes. We noemen ze vaak ‘ongedierte’, 
maar dat zijn ze niet. Elk dier en elk insect, al is het nog zo lastig voor de mens, 
vervult zijn taak in de natuur, al is het alleen maar dat ze dienen als voedsel voor 
andere dieren. En als de natuur in balans is en wij er niet steeds in ingrijpen, zullen 
er ook van deze ‘lastige’ diersoorten nooit téveel komen.

Sinds vorig jaar is er de eikenprocessierups. Ook zo’n ‘lastpost’, die veel jeuk, 
huiduitslag en irritatie aan de ogen en aan de luchtwegen kan veroorzaken. En 
het zijn er nogal wat! Hele legers zien we tegen de bast van de eikenbomen krui-
pen! Hoe komt het toch dat het er zo veel zijn? Als oorzaak wordt de monocultuur 
genoemd. Teveel eiken en te weinig diversiteit in bomen. In elk geval is ergens het 
evenwicht zoek. Maar i.p.v. het zoeken naar balans in de natuur zijn gemeenten  
meer bezig met de vraag: Hoe krijgen we die rupsen weg? En daar worden door 
bestrijders diverse methoden voor aangewend, of ze nu goed zijn voor de natuur 
of niet. Het begon in april met het injecteren van duizenden eikenbomen met 
gif. Onvoorstelbaar, hoe sommige gemeenten en hun bestrijders met de natuur 
omgaan! Er werd niet nagedacht wat dit voor gevolgen zou hebben, niet alleen 
voor de bomen zelf, maar ook voor de insecten die hun voedsel uit de boomblade-
ren halen! En voor de vogels die deze insecten weer eten! 

EenVandaag wijdde er op 27 mei jl. een item aan.Er werd getoond hoe in som-
mige gemeenten  grootschalig met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt op alle 
soorten bomen omdat, zoals een woordvoerster van de Vlinderstichting zei: “veel 
bestrijders niet eens het verschil weten tussen eiken en andere bomen...”. Ook 
slecht voor de natuur  en voor mens en dier! Hier zijn alle insecten en alle rupsen 
het slachtoffer van, met als gevolg dat vogels doodgaan vanwege voedselgebrek! 
De nieuwste uitvinding was: een plakstrip om de eikenboomstammen aanbrengen, 
waar de eikenprocessierups dan wel aan zou vastkleven. Hoe wreed! Het deed 
ons denken aan de vliegenhangers die onze grootouders vroeger in huis ophingen  
en waar de arme vliegen urenlang zoemend wanhopige pogingen deden om ervan 
los te komen! Deze plakstrips zijn nóg erger! Niet alleen de eikenprocessierups 
blijft erop vastkleven, maar ook andere insecten en allerlei natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups, zoals vleermuizen en vogels! Zelfs een bonte specht, 
die nota bene eikenprocessierupsen eet!, vond men vastgeplakt aan de plakstrip!! 
Hoe kan de mens toch zó wreed én dom zijn! Volgens de Vlinderstichting werken 
de plakstrips bovendien averechts: “als de eikenprocessierups in aanraking komt 
met de plakstrip, gaat hij bewegen, kronkelen en schudden, waardoor hij juist de 
brandhaartjes verspreidt. Als men dat in de ogen krijgt…..”

De Vlinderstichting wil dat de overheid onderzoek gaat doen en gaat ingrijpen! 
Gemeenten moeten zéker niet kritiekloos de bestrijders hun gang laten gaan!
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Kleine stickertjes (idem als 1) voor op brieven etc. 

✄

* Het werven van nieuwe donateurs.

* Het sparen van gebruikte postzegels
 (uitscheuren en uitknippen met randje er omheen).

Z.O.Z.



WAT DOET DE BELANGENGROEP RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT?

*  De Belangengroep wijst op het dierenleed in de intensieve vee-industrie, 
  incl. veetransporten en slachtmethoden. De eerste aanzet tot diervriende-

lijker houderij-systemen werd door ons in 1975 gegeven met de introductie 
van het scharrelei. In 1978 introduceerden wij het scharrelvarkensvlees.

* Ook wijst de groep op het leed van gefokte pelsdieren.

*  De Belangengroep ijvert voor een verbod op de elektrische waterbadbe-
dwelming voor pluimvee en op de bedwelming met pure CO2 voor slacht-
varkens. Voor slachtkippen én uitgelegde legkippen streven wij naar 
invoering van bedwelming d.m.v. CO2-O2 (een bevochtigd gasmengsel van 
CO2 met zuurstof). Voor slachtvarkens: elektrische bedwelming, zorgvuldig 
uitgevoerd door vakbekwaam personeel en onder permanent toezicht.

*  Verdoving voor biggencastratie verlicht het lijden van de biggen niet. Wij 
streven dan ook naar algehele afschaffing van biggencastratie.

*   Het rituele slachten in ons land zal altijd onder bedwelming moeten 
geschieden.

*   Er zal zoveel mogelijk naar alternatieven voor dierproeven moeten worden 
gezocht.

*    De groep streeft naar een verbod op dierónvriendelijk vermaak (plezierjacht, 
 'sport'vissen, circussen etc.)

(Lees meer op www.rechtenvooralwatleeft.nl)


