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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.)
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Verschijnt per kwartaal  Volgnummer 2 april 2020

CO2-BEDWELMING VARKENS
Het onderwerp ‘CO2-bedwelming voor slachtvarkens’ is lange tijd niet aan de 
orde geweest. Sinds de campagne van ruim 10 jaar geleden van Rechten voor al 
wat leeft en Varkens in Nood, op initiatief van en in samenwerking met wijlen Dr. 
R. Hoenderken (die destijds veel wetenschappelijk onderzoek heeft verricht naar 
bedwelmingsmethoden voor slachtvarkens) heeft de zaak jarenlang stilgelegen. 
Door ex-staatssecretaris van Landbouw Martijn van Dam was wel ooit beloofd dat 
de afschuwelijke CO2-methode zou worden uitgefaseerd, maar nog steeds moe-
ten miljoenen varkens in Nederland dit wrede gebeuren meemaken. Tijdens de 
CO2-bedwelming ondergaan de dieren enorme stress, raken in paniek en krijgen 
ademhalingsmoeilijkheden en pijn in de luchtwegen. Zoals u zich misschien nog 
kunt herinneren heeft Dr. Hoenderken zeer veel gedaan om deze methode te laten 
vervangen door een veel diervriendelijker methode: CO2-O2 (d.i. CO2 met toevoe-
ging van zuurstof). De varkens slapen hierbij rustig in. Deze methode is echter he-
laas nooit in de praktijk overgenomen, waarschijnlijk vanwege de meerkosten……! 
Men bleef liever jarenlang zoeken naar een ander alternatief.

Maar nu heeft onlangs de Eurogroup for Animals (waar grote dierenorganisaties 
in Europa bij zijn aangesloten) het initiatief genomen om het onderwerp weer op 
te pakken. De Eurogroup heeft een brief opgesteld aan alle landbouwministers in 
Europa en aan al haar lidorganisaties (60) in Europa gevraagd om deze brief aan 
de eigen landbouwminister te sturen.

In deze brief, die in november 2019 naar Land-
bouwminister Schouten is gestuurd, wordt gepleit 
“voor een Europees verbod per 1 januari 2025 op 
de toepassing van hoge CO2-concentraties voor 
het bedwelmen van varkens voor de slacht.” In de 
brief wordt ook vermeld dat de EFSA (Europese 
Voedsel- en Waren Autoriteit) in 2004 al conclu-
deerde “dat bedwelming vanaf 30% CO2 aversief 
is en leidt tot hyperventilatie, hijgen en geïrriteerde 
en pijnlijke slijmvliezen. (…) Enkele jaren later, in 2008, toonde onderzoek aan dat 
varkens lijden aan angst, pijn en/of stress gedurende de bedwelming met CO2.” In 
de brief wordt aan de landbouwministers, in ons geval dus aan Minister Schouten, 
gevraagd of zij bereid is “om samen met relevante actoren in de varkens keten na-
der onderzoek uit te voeren naar alternatieven voor CO2 en dit tevens te bepleiten 
in de Raad en bij uw collega-ministers in Europa.”

Minister Schouten heeft in december 2019 op deze brief positief gereageerd. Zij 
heeft toegezegd dat zij dit een onderwerp maakt op de agenda van de Europese 
Commissie (Deze zou veel diervriendelijker zijn dan vorige Europese Commissies!). 
In Schotland lopen op dit moment onderzoeken naar mogelijke alternatieven. De 
minister onderschrijft het belang van deze zoektocht en volgt de onderzoeken op 
de voet. Zij zegt toe “de betrokken collega-lidstaten te vragen de resultaten van de 
onderzoeken onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie.”

1



2

Een vrij lauwe reactie van Minister Schouten. In andere Europese lidstaten is er ech-
ter, gelukkig, steeds meer draagvlak voor het uitfaseren van CO2. Diverse Europese 
landen zegden toe veel te willen investeren in alternatieve bedwelmingsmethoden 
die minder dierenleed veroorzaken. Wij hopen vurig dat er dan ook inderdaad in 
2025 (liefst nog eerder!) nu echt een Europees verbod van de grond komt!

ERNSTIGE MISSTANDEN IN SLACHTERIJEN
Varkens levend gekookt
Het was weer raak, wat er de laatste tijd allemaal naar buiten kwam over de Ne-
derlandse slachthuizen! In januari van dit jaar kwam naar buiten dat varkens vaak 
nog bij bewustzijn zijn als ze in het hete broeiwater van 60 graden Celsius te-
rechtkomen. Inspecteurs van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) 
hebben dat geconstateerd. Er wordt slecht gecontroleerd of de varkens wel be-
wusteloos zijn, met het gevolg dat dieren levend worden gekookt. Wat er niet bij 
wordt vermeld is, dat varkens dan ook bij bewustzijn worden gestoken! We zullen 
maar niet verder op de gruwelijke details ingaan, maar het is wel duidelijk dat er 
zeer ernstig wordt geleden in de slachthuizen! En niet alleen die ene keer dat een 
inspecteur dit constateerde, nee, het is de dagelijkse realiteit! Het is ook niet alleen 
van de laatste paar jaar. Reeds in 1975! was dit al aan de orde. In dat jaar werd 
wijlen mevrouw Van Oosten-Poortman, (oprichtster van Rechten voor al wat leeft) 
gebeld door een keurmeester, die het niet langer voor zich kon houden en zijn ver-
haal bij Rechten voor al wat leeft kwijt wilde. Dagblad Trouw werd erbij gevraagd, 
en er volgde een interview waar dezelfde gruwelen naar voren kwamen als nu. Het 
Trouw-artikel veroorzaakte toen veel opschudding en het gevolg was dat er van 
overheidswege een commissie werd ingesteld, de Commissie Hendriks. Het is 
toen kennelijk een klein poosje goed gegaan. Maar de Commissie Hendriks is al 
lang ter ziele en nu is er blijkbaar geen aparte commissie meer voor. Het enige wat 
er nu gebeurt als zulke horrorverhalen naar buiten komen is, dat Minister Schouten 
oppert om slachterijen bij misstanden eerder op non-actief te stellen. Maar het 
gebeurt niet! Want er is nog steeds “geen sprake van ‘grootschalige misstanden’, 
slechts incidenten”, volgens de inspectie.

Mishandeling varkens in het slachthuis aan de orde van de dag
Niet alleen tijdens het bedwelmings- en dodingsproces gaat er zeer veel mis. Ook 
in het voortraject, bij het uitladen en tijdens de gang door het slachthuis naar 
de bedwelmingsapparatuur vindt mishandeling van de dieren plaats. De dieren 
worden hardhandig opgejaagd, ze worden geslagen en aan de staart en de oren 
getrokken, kortom, ze worden ernstig mishandeld. Op de website van RTV Utrecht 
lezen we: “Te zien is hoe de varkens worden voortgedreven door het slachthuis. Als 
er een opstopping is worden de dieren door chauffeurs en stalmedewerkers gesla-
gen met een soort van peddel. Dieren die te kreupel zijn om te lopen, worden aan 
hun staart omhoog getrokken en met de peddel geslagen”. Ja, zelfs dierenartsen 
van de NVWA sloegen de dieren met peddels! I.p.v. de mishandeling te rapporte-
ren en te beboeten, deden ze zelf mee…...! 

U hebt zelf de beelden kunnen zien en u hebt er waarschijnlijk ‘s nachts wakker 
van gelegen, net als wij. De beelden waren undercover opgenomen door mensen 
van de dierenorganisatie ‘Ongehoord’. Zij hadden zich verhuurd als medewerker in 
slachterij Westfort te IJsselstein, een slachthuis waar varkens die onder het Beter 



Leven Keurmerk van de Dierenbescherming worden vermarkt, dus ook biologi-
sche varkens. Deze slachterij heeft ook camera’s hangen waarop de hele gang van 
zaken te volgen is. Tweede-Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren): 
“Uit de beelden bleek dat de directie van slachthuis Westfort via cameratoezicht op 
de hoogte was van ernstige misstanden en dat controlerende dierenartsen van de 
NVWA niet hebben ingegrepen bij het vaststellen van de misstanden, maar actief 
hebben deelgenomen aan de dierenmishandeling.” Ook blijkt er een grote groep 
dierenartsen van de NVWA te zijn die niet wenst op te treden tegen misstanden. Er 
is ook een groep NVWA-dierenartsen die van hun eigen NVWA-leidinggevende de 
opdracht krijgt om niet te handhaven! Dat dierenartsen nu zélf ook aan het mep-
pen zijn gegaan, is wel een bewijs dat de NVWA heel, heel diep gezonken is en dat, 
zoals de PvdD zegt: “de bezem erdoor moet”!

Door de PvdD is aangifte gedaan tegen slachterij Westfort én tegen de NVWA. 
Ook Geert Wilders en Dion Graus (beiden PVV) hebben aangifte tegen de slachterij 
gedaan.

Nu wij weten hoe het in slachterij Westfort in IJsselstein toegaat, waar toch “het 
betere – en dus ook duurdere – vlees” vandaan zou moeten komen, hoeven we 
ons niet af te vragen hoe het in andere slachthuizen is.

De reactie van landbouwminister Schouten op dit alles: Zij wil ‘fundamenteler kij-
ken’ naar het systeem van hoge productie tegen zo laag mogelijke kosten. Wat dit 
‘kijken’ gaat opleveren……? Op voorstel van de Partij voor de Dieren komt er snel 
een groot debat in de Tweede Kamer over deze wantoestanden, die dagelijks in 
de slachterijen plaatsvinden én over het falende toezicht van de NVWA. Ook zullen 
door de partij vragen worden gesteld.

VERGASSEN VAN KUIKENS
In Nederland worden per jaar ruim 40 miljoen kuikens in 
de leghennensector, nadat ze uit het ei komen, vergast. 
Het zijn haantjes en die zijn ‘nutteloos’, want ze leggen 
geen eieren en ze leveren niet genoeg vlees. Tot voor kort 
gingen na het sexen de haantjes ook wel levend in de 
shredder om versnipperd te worden, maar dat is sinds kort verboden. Het ver-
gassen (met CO2!) gebeurt echter nog steeds. Het is één van de dingen die laten 
zien hoe bruut en meedogenloos de massale intensieve vee-industrie met dieren 
omgaat. Toch bestaat er een veel diervriendelijker alternatief: Met bepaalde tech-
nieken is het mogelijk om in een vroeg stadium in het ei te kunnen zien of er een 
hennetjes- of een haantjesembryo in het ei zit.

Is de Nederlandse overheid koploper in dierenwelzijn in Europa?
Dat wordt altijd wel gezegd. Maar of dat ook zo is…? Nu, ook in dit geval dus 
zeker niet. Andere Europese landen zijn ons voor. In Frankrijk en Zwitserland is al 
een verbod op het vergassen. Wel is Supermarktketen Jumbo op eigen initiatief 
begonnen om te gaan samenwerken met het Duitse bedrijf Respeggt. Dit bedrijf 
heeft een techniek ontwikkeld waarmee al in een zéér vroeg stadium in het ei het 
geslacht kan worden bepaald. Eind maart zouden deze eieren al bij Jumbo in de 
schappen liggen. Dus, als het goed is moeten ze er nu, op het moment dat u dit 
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leest, al liggen. De grote supermarktketen Rewe, die over heel Duitsland verspreid 
zit, is in 2018 al begonnen met de verkoop van eieren zonder het doden van ha-
nenkuikens.

Brandbrief naar Premier Rutte en Vaste Commissie LNV
Samen met de organisaties Animal Rights, Een DIER Een VRIEND en Rechten voor 
al wat leeft heeft Comité Dierennoodhulp een brandbrief gestuurd naar Premier 
Rutte en de Vaste Commissie van LNV. In deze brief verzoeken de organisaties 
de premier en de Vaste Commissie om er zorg voor te dragen dat er in 2021, in 
navolging van Frankrijk en Zwitserland, een verbod komt op het vergassen van 
hanenkuikens op Nederlandse broederijen.

AFSCHOT 67 DIERSOORTEN GRONINGEN AIRPORT EELDE
Voor onze veiligheid bij vliegreisjes vanaf Groningen Airport Eelde wordt goed ge-
zorgd! De provincie Drente heeft in januari van dit jaar een kloek besluit genomen: 
67 soorten dieren die rond het vliegveld leven en waarvan sommige op de Rode 
Lijst van Beschermde Diersoorten staan, zullen het veld moeten ruimen voor ons 
vliegplezier! Zevenenzestig soorten! (vogels en zoogdieren) moeten worden af-
geschoten, we vragen ons werkelijk af of de provincie Drente hiervoor tijdens een 
vlaag van verstandsverbijstering toestemming heeft gegeven! Er mag geen vogel 
meer vliegen, geen dier meer rondlopen en -kruipen op en rond vliegveld Eelde!
Op de website van Animal Rights zagen wij om welke diersoorten het gaat. We 
noemen ze hieronder voor u op, zodat u zich, samen met ons, kunt verbazen over 
zóveel waanzin:

Het gaat om de volgende vogelsoorten:
kokmeeuw – stormmeeuw – mantelmeeuw – zilvermeeuw – kievit – goudplevier 
– blauwe reiger – zilverreiger – knobbelzwaan – aalscholver – grauwe gans – kol-
gans – Canadese gans – brandgans –  talgarietgans – kleine rietgans – dwerg-
gans – soepgans – wilde eend – slobeend – krakeend – zomertaling – wintertaling 
– smient – pijlstaart – fazant – patrijs – scholekster – wulp – spreeuw – houtduif 
– Turkse tortel – holenduif – zomertortel – stadsduif –  zwarte kraai – roek –  kauw 
– ekster – Vlaamse gaai.

En om de volgende zoogdieren:
reeën – vossen – verwilderde katten –  nertsen – wasberen – wasbeerhonden – ha-
zen – konijnen – bruine rat – zwarte rat – muskusrat – woelrat – mollen – huismui-
zen – dwergmuizen – bosmuizen – grote bosmuizen – brandmuizen – aardmuizen 
– veldmuizen – noordse woelmuizen – ondergrondse woelmuizen – rosse woelmui-
zen – eikelmuizen – hazelmuizen – relmuizen.

Sommige vogels worden eerst gevangen en dan toch weer vrijgelaten, maar ande-
re vogels worden na het vangen gedood. Het lijkt een geheel willekeurige gang van 
zaken. Verwilderde katten worden ook eerst gevangen en daarna afgeschoten. 
De knaagdieren die genoemd zijn zullen ook eerst gevangen worden en daarna 
gedood. 

Uiteraard is er forse kritiek op het besluit van de provincie Drente. PvdD-Kamer-
leden Van Raan en Wassenberg hebben kamervragen gesteld aan de ministers 
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van LNV en I&W. “Er is onvoldoende onderbouwing dat het afschot in het belang 
is van de openbare veiligheid. Ook staat het schieten van tientallen diersoorten op 
gespannen voet met de wettelijke zorgplicht van de overheid voor alle in het wild 
levende dieren”, aldus de Partij voor de Dieren, die vindt dat de ministers van LNV 
en  I&W de provincie Drente moeten aanmoedigen de ontheffing in te trekken. “Als 
de ministers zich werkelijk zorgen maken om onze veiligheid, dan moet het kabinet 
inzetten op een stevige krimp van de luchtvaart. Beter voor mens én dier!”

KANGOEROEVLEES EN -LEER
Wist u dat ook in Nederland vlees en leren producten van kangoeroes te koop zijn? 
Ach ja, waarom ook niet? De mens is werkelijk een alleseter. Geen dier is veilig 
voor onze soort…..

Tijdens de kolossale bosbranden in Australië zijn ook naast de vele andere dier-
soorten, grof geschat zo’n miljard kangoeroes omgekomen. Toch wordt er in 
sommige delen van Australië nog steeds op 
kangoeroes gejaagd. En dat gaat niet zacht-
zinnig. Tien- tot honderdduizenden kan-
goeroes worden slechts aangeschoten en 
gewond door de jagers achtergelaten. Ze 
sterven vaak een langzame en pijnlijke dood. 
Kangoeroe-jongen blijven achter als de moe-
der wordt doodgeschoten. Deze kleintjes 
worden óf onthoofd, óf doodgeslagen, óf 
gewoon aan hun lot overgelaten. Ook deze 
baby-kangoeroes sterven dan een langzame dood die soms wel 10 dagen kan du-
ren….  De beelden hiervan waren te zien zien in de opzienbarende documentaire 
“Kangaroo. A love-hate story”.

Na de enorme sterfte door de branden zou de import van kangoeroe-producten 
in Europa stopgezet moeten worden. Door de producten te blijven importeren en 
te verhandelen, wordt ook de onmenselijk wrede jacht op deze dieren in stand 
gehouden. In België hebben alle supermarkten al besloten géén kangoeroevlees 
meer te verkopen, onder druk van het publiek. Nederlandse supermarkten zouden 
dat ook moeten doen. Nog veel beter zou het zijn als er een importverbod op 
kangoeroe-producten zou komen in de gehele Europese Unie. De Partij voor de 
Dieren heeft Minister Schouten gevraagd zich hiervoor in te zetten.

‘DIERENKLAAROVERS’ OP DE WEG?
In het dorp Overberg (gemeente Utrechtse Heu-
velrug) had men een plan bedacht om het verkeer 
langzamer te laten rijden. Er werden eenden, kip-
pen, kalkoenen en hangbuikzwijntjes op de weg 
gezet, om aldus het verkeer te dwingen gas terug 
te nemen. Een wel zeer zowel merkwaardige als 
onverantwoordelijke maatregel!

De organisaties Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND, 
St. Dierennood en St. Rechten voor al wat leeft hebben gezamenlijk een klacht 
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ingediend bij B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij hebben B&W ver-
zocht om er zorg voor te dragen dat dieren niet langer worden blootgesteld aan 
het verkeer. Ook hebben ze gevraagd of B&W aan de media wil laten weten welke 
stappen er ondernomen gaan worden om de dieren veilig te stellen, zodat dit foute 
voorbeeld niet overgenomen gaat worden door andere gemeenten in het land.
Bij de politie is een klacht ingediend vanwege het feit dat deze dieren opzettelijk 
aan gevaar worden blootgesteld, waardoor de Wet Dieren wordt overtreden.

KLACHT AAN AMSTERDAMSE B&W EN GEMEENTERAAD
De gemeente Amsterdam heeft in haar dierenwelzijnsbeleidsnota o.a. vastgelegd 
dat geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor gesleep en tentoon-
stellen van dieren, omdat dit veel onnodige angst en stress voor de dieren teweeg-
brengt. De gemeente heeft daarom ook alle dierenverhuurbedrijven laten weten 
niet welkom in Amsterdam te zijn. Maar eind vorig jaar werden deze regels grof 
overtreden toen veehouders niet alleen met (meer dan de toegestane 25!) trac-
toren, maar ook nog eens met koeien, schapen, konijnen en een paard kwamen 
protesteren op de Dam!

De dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Animal 
Rights en Rechten voor al wat leeft vinden het onbegrijpelijk dat dit toegelaten 
wordt en dat de politie niet heeft opgetreden. Op 13 december 2019 hebben zij 
dan ook gezamenlijk een klacht hierover ingediend bij B&W en raadsleden van 
Amsterdam.

VOEDSELVERSPILLING TEN TOP!
RTLNieuws, dat vaak beschamende zaken blootlegt, schrijft op zijn site over de 
enorme voedselverspilling in fastfoodketens, zoals KFC (Kentucky Fried Chicken), 
een keten van meer dan 60 restaurants in Nederland en met ruim 2200 medewer-
kers. Het gaat hier met name om kipproducten. Jongeren hebben daar vaak hun 
eerste bijbaantje. Eén van deze jongeren nam contact op met RTLNieuws. Omdat 
hij zó geschrokken was van de hoeveelheid eten dat daar werd weggegooid: “Let-
terlijk zes vuilniszakken met kip per uur. Als het niet meer is. Elke dag een paar 
containers vol.” Hoe dat in vredesnaam kan bestaan??

Het moet heel snel worden geserveerd
KFC heeft een z.g. ‘warmhoudkast’. Deze ligt vol met kip dat van tevoren wordt 
gefrituurd. Als de klant vraagt om een kipburger, dan moet dat in 2,5 minuut kun-
nen worden geserveerd. Zeker op bepaalde spitsmomenten van de dag, zoals op 
lunchtijd, dan moeten de dingen klaarliggen, aldus een woordvoerder van KFC. 
Als men de kip voor elke klant nog helemaal zou moeten bereiden, dan zou de 
klant bijna een half uur moeten wachten. Het is dus zaak om zoveel mogelijk kip 
in te slaan en van tevoren te bereiden, om iedere klant direct te kunnen bedienen. 
Maar…, deze van tevoren bereide kip mag slechts anderhalf uur in de warmhoud-
kast worden bewaard. Wat na die tijd nog niet op is, wordt dus weggegooid. 

Volgens voedselwaakhond Foodwatch doet KFC helemaal niets om die voedsel-
verspilling te voorkomen. “Maar, ze doen wel wat anders. Ze doneren een deel 
van het voedsel dat overblijft aan gaarkeukens. Harvest Food Donation heet dat 
programma. Maar dat lost de verspilling en de armoede niet op. Het is een excuus 
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om niets aan de structurele problemen te doen. En bovendien: Als het voedsel nog 
wel veilig genoeg is voor arme mensen, dan zou het toch ook goed genoeg moeten 
zijn voor de klanten?” 

Een decadente maatschappij 
Moeten we ons niet de ogen uit het hoofd schamen? Tegenover de duizenden die-
ren die op deze wijze zonder enige redelijke noodzaak na een ellendig leven over 
de kling worden gejaagd, maar ook tegenover de miljoenen hongerende mensen 
aan de andere kant van de wereld? De jongen die hier een boekje over open deed 
naar RTLNieuws was er gelukkig nog van geschrokken: “Er worden nu kippen 
geslacht om vervolgens weg te gooien. Dat vind ik niet normaal!” Maar hoeveel 
jongeren zullen dit de gewoonste zaak van de wereld vinden? Normen vervagen 
en op den duur verdwijnen ze. Ja, we leven in een decadente maatschappij. 

DIERENLEED IN DE PAARDENSPORT
Dat het er in de paardensport niet altijd zo zachtzinnig toegaat als het vaak lijkt, 
is wel bekend. Maar wát er dan precies mis is, dat weten we vaak niet. De groep 
Dier&Recht vroeg in januari van dit jaar om aandacht voor het leed dat in de paar-
densport door de paarden wordt geleden. (Dier&Recht is een klein team van juris-
ten, onderzoekers en beleidsmedewerkers.) Het punt van kritiek is met name het 
bit, een dwangmiddel dat het dierenwelzijn ernstig aantast. Wij citeren: “Om een 
paard te berijden wordt vaak gebruik gemaakt van een bit: een metalen mondstuk, 
met daaraan teugels om te sturen. Met een riem om de neus wordt de mond van 
het paard dichtgesnoerd. De zeer gevoelige paardenmond is niet gemaakt om een 
bit te dragen. Uit onderzoek blijkt dat 83% van de sportpaarden een of meerdere 
verwondingen aan de mond heeft als gevolg van een bit. Op wedstrijden zien we 
soms zelfs bloedende monden, maar ook vóór er bloed vloeit, veroorzaakt het bit 
al stress en pijn.”

Wist u trouwens dat de paardenmond eerst passend gemaakt moet worden voor 
het bit erin past? Daartoe moeten eerst kiezen worden getrokken en tanden ge-
vijld. Deze ingrepen zijn, volgens Dier&Recht, onnodig en belastend. Onderzoek 
heeft ook uitgewezen dat de ruiter, zeker in het heetst van de strijd, vaak niet 
beseft hoe hard hij/zij aan de teugels trekt. Hoe harder men aan de teugels trekt, 
hoe meer druk én pijn dat voor het paard veroorzaakt. Verwondingen in de paar-
denmond worden meestal niet opgemerkt. 

Jumping Amsterdam
Tijdens Jumping Amsterdam werden de regels ook 
openlijk overtreden. Zo was bij diverse paarden de 
neusriem te strak aangetrokken. Dit is volgens de 
KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sport) een 
zware overtreding, waarvoor een ruiter gediskwalifi-
ceerd zou kunnen worden! Maar, niemand trad erte-
gen op! Ook werd er met de sporen geprikt en zó hard 
aan het bit getrokken dat de kin van het paard tegen 
de borst kwam!
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Waaraan kan men zien dat het paard last heeft van het bit?
Paarden tonen pijn “door hun mond te openen, het hoofd te schudden, hun neus 
op te trekken, de nek te verstarren, hun ogen te draaien en met hun staart te zwie-
pen”, aldus Dier&Recht.

Petitie
De paardensportsector zelf negeert grotendeels de kritiek, in plaats van gepaste 
maatregelen te nemen. Want deze pijnlijke methodes in de paardensport zijn echt 
niet nodig. Er bestaan namelijk ook bitloze hoofdstellen. Echter, de wet verplicht 
dat niet, al zou men het op grond van de Wet Dieren wel kunnen afdwingen. Men 
mag dieren immers niet onnodig leed aandoen! Dier&Recht roept met een petitie 
Minister Schouten op “om heldere wetten op te stellen voor de bescherming van 
paarden.”

Ook u kunt de paarden helpen door via onderstaande link een petitie te tekenen:
https://www.dierenrecht.nl/paardensport-leidt-tot-paardenleed

CORONA-VIRUS
Al weken lang is het het nieuws van de dag: hoeveel besmettingsgevallen zijn 
er weer bijgekomen en in welk land, in welke plaats en hoeveel doden zijn er al 
gevallen…….? Maar over de oorzaak van het virus werd nauwelijks een woord 
gesproken! Het is bekend dat het virus voor het eerst opdook in het Chinese Wu-
han, waar legaal én illegaal wilde dieren zoals o.a. herten, civetkatten, slangen en 
vleermuizen op een markt worden verhandeld. De handel in wilde dieren vormt het 
grootste risico voor de uitbraak van virussen. Uit de SARS- en de MERS- epide-
mieën is geen enkele lering getrokken. Zou dat nú wel het geval zijn?

Gelukkig hebben alle partijen in de Tweede Kamer een motie van de Partij voor 
de Dieren aangenomen, die inhoudt dat Nederland voor de eerstvolgende ver-
gadering van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) de handel in wilde die-
ren op de agenda zet. Dat zou eventueel kunnen leiden tot een importverbod op 
wilde dieren door Europa. Minister Bruins van Medische Zorg gaat nu met Minister 
Schouten van Landbouw in gesprek over de mogelijkheid van een importverbod.

Een mooie ‘bijkomstigheid’ van de Corona-uitbraak is, dat de Chinese regering op 
24 februari 2020 een wet heeft aangenomen die de handel in en consumptie van 
wilde dieren, maar ook gefokte duiven en konijnen, verbiedt! De stad Shenzhen 
(een miljoenenstad in China bij de grens met Hongkong) heeft bovendien twee 
dagen later de handel in en de consumptie van honden- en kattenvlees én kikkers 
verboden! Wat zou het prachtig zijn als heel China, ja heel Azië het voorbeeld van 
Shenzhen zou volgen! 
 
DONATIES
Voor donateurs die nog niet voor het jaar 2020 een donatie hebben overgemaakt 
sluiten wij hierbij weer een acceptgirokaart in. Hebt ú nog niet overgemaakt, dan 
hopen wij zeer dat u dat alsnog wilt doen. Wij steunen projecten waar dieren in 
nood geholpen worden en daar hebben we uw donaties heel hard voor nodig! 
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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)


