
L. Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar



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
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als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie is dus 
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Verschijnt per kwartaal  Volgnummer 4 oktober 2018

MISSTANDEN IN NEDERLANDSE SLACHTHUIZEN
Het slachten is voor een dier, ook als het allemaal “netjes volgens de regels” gebeurt, 
toch zéér stressvol, beangstigend en vaak erg pijnlijk. We schreven al dikwijls over 
de CO2-gasbedwelming, die bij miljoenen slachtvarkens en bij ‘ruimingen’ van 
pluimvee wordt toegepast. Deze methode veroorzaakt pijn in de luchtwegen en 
hevige ademnood, die vaak uitmondt in de verstikkingsdood. (Ook vele duizenden 
ganzen - die ónnodig worden gedood! – moeten deze marteling ondergaan!)

Naar aanleiding van de misstanden in een slachthuis in het Belgische Tielt, die vorig 
jaar door dierenrechtenorganisatie Animal Rights aan het licht werden gebracht, rea-
geerden direct daarna de Nederlandse overheid en de vleessector hierop geschokt 
en verontwaardigd: “Zulke misstanden komen in ónze slachterijen niet voor!”

Inspectierapporten van NVWA
Om te weten te komen of dat echt zo is heeft RTLNieuws onlangs de inspectie-
rapporten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) van de laatste 
twee jaar opgevraagd. Wel, het bleek dat de Nederlandse overheid en vleessector, 
in hun haast om de Nederlandse vee-industrie uit de wind te houden, niet de waar-
heid hebben verteld. Er is in onze slachterijen wel degelijk sprake van vermijdbaar 
lijden en grove dierenmishandeling. De Partij voor de Dieren heeft vorig jaar, direct 
na het openbaar worden van de gruwelijke feiten en undercoverbeelden in het 
Belgische slachthuis in Tielt, een spoeddebat aangevraagd. Dat debat moet nog 
steeds plaatsvinden…….

Uit de inspectierapporten van de NVWA bleek dat in 19 slachthuizen (bedrijfs-
namen worden door de NVWA niet vrijgegeven) zéér ernstige misstanden zijn 
ge registreerd. We lazen op 19 juni jl. in het RTLNieuwsbericht op internet over 
“schapen die aan hun vacht worden opgetild” (met onderhuidse bloedingen als 
gevolg) en over “varkens die gillend en hevig trappelend in een gloeiend heet water-
bad verdrinken.” (Het bad is bedoeld om bij dode varkens de haren, hoeven en het 
vuil los te weken.) We lazen over “kalveren en schapen die levend worden gevild.” 

Ook zagen de inspecteurs kreupele dieren die niet normaal konden lopen. Deze 
dieren hadden niet naar het slachthuis vervoerd mogen worden.

Controle
Volgens de NVWA is alleen in de grote slachterijen permanente controle aanwe-
zig. In de kleinere slachthuizen wordt echter slechts steekproefsgewijs gecontro-
leerd. Maar ook bij een permanente controle kan een inspecteur niet overal tegelijk 
aan de slachtlijn toezicht houden. We kunnen dan ook rustig aannemen dat de 
ge constateerde overtredingen slechts het topje van de ijsberg zijn!

Het is gebleken dat er regelmatig fouten worden gemaakt met het doden van die-
ren: “Nadat ze zijn verdoofd moeten de halsslagaders worden doorgesneden. De 
inspecteurs hebben in zestien gevallen geconstateerd dat dat fout gaat. De dieren 
leven dan nog terwijl het slachtproces doorgaat.” (RTLNieuws)
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In een ander geval ziet een NVWA-inspecteur “dat een medewerker van een slacht-
huis een dier met een puntig voorwerp prikt op een zeer gevoelige plaats op het 
lichaam”, zo lezen we in het RTLNieuwsbericht. “Volgens de inspecteur wordt het 
dier zó hard geprikt dat het heeft geleden. Het dier wordt vervolgens naar de slacht-
plaats gesleept. Dat is niet toegestaan. Het had ter plekke moeten worden gedood.”

Het RTLNieuwsbericht haalde nog het volgende voorbeeld aan uit de inspectie-
rapporten van de NVWA:

“Een slachter snijdt in een kalf en het dier reageert daarop. Het kalf beweegt en leeft 
nog. De NVWA-inspecteur spreekt de medewerker daarop aan en zegt dat hij moet 
stoppen. De slachter belooft dat dit niet nog een keer zal gebeuren. Als de inspec-
teur later terugkomt, ziet hij dat er opnieuw in een kalf wordt gesneden dat beweegt 
en duidelijk reageert op het moment dat er met een mes in hem wordt gesneden. 
Hoewel het kalf beweegt gaat de slachter door en snijdt de huid van de kop van het 
kalf af. Vervolgens wil de slachter beginnen om de voorklauwen van het kalf af te 
knippen, maar dan grijpt de inspecteur in. (Waarom greep de inspecteur niet eerder 
in??? – red.) Volgens de inspecteur was de slachter ‘er doelbewust op uit om te 
vroeg door te gaan met het slachtproces, omdat hij mij duidelijk in de gaten hield 
en bij mijn afwezigheid daar weer mee doorging’.”

Boetes
“De inspecteur”, zo vervolgt het RTLNieuwsbericht, “schrijft dat het dier pijn en 
ernstig leed is aangedaan. Het bedrijf krijgt hiervoor een boete van 1500 euro(!).

Boetes zijn veel te laag, en variëren van 1500 tot 5000 euro. Daar zal een slacht-
bedrijf echt niet van omvallen. En dat moet ook niet, zal de gedachte zijn, want de 
vleesproductie moet immers door kunnen gaan…..? Vaak wordt volstaan met enkel 
een waarschuwing. Ach ja, als wij het zélf maar niet voelen……

Houding van de NVWA
“De houding van de NVWA kenmerkt zich door het principe van ‘zacht als het kan 
en hard als het moet’, lezen we op de website van de NVWA zelf. Wel, dat blijkt 
niet uit de belachelijk lage boetes voor de geconstateerde zéér ernstige feiten van 
dierenmishandeling!

De NVWA heeft in een reactie op de RTLNieuws-actie laten weten “dat de over-
tredingen waarvoor ze de slachthuizen de afgelopen jaren hebben beboet niet vol-
doende waren om een slachthuis te sluiten.” (Wij vragen ons af: Hóe erg moet het 
dan wél worden? – red.) NVWA: “We grijpen in met een middel dat in verhouding 
staat tot de ernst en de frequentie van de overtreding.” (Naar ons idee is die ver-
houding volkomen zoek…..! – red.)

Reactie van de politiek
Landbouwminister Schouten gaat onderzoeken of eventueel eerder tot sluiting kan 
worden overgegaan en of de boetes verder kunnen worden verhoogd. Praktisch alle 
politieke partijen, ook de regeringspartijen, reageerden geschokt op de inspectie-
rapporten van de NVWA. Maar of die schok ook zal leiden tot een echte omme-
keer……..? 43 (!) jaar geleden, in 1975, bracht Rechten voor al wat leeft óók al aan 



het licht dat varkens bij vol bewustzijn in het hete broeiwater werden gegooid, en 
het kwam breeduit in de pers. Ook toen reageerde de politiek ontdaan en geschokt 
en beloofde maatregelen. Maar blijkbaar is daar nog steeds niet veel van terecht-
gekomen. 

Camera’s
In een aantal slachterijen is wel cameratoezicht, maar lang niet in allemaal. Ook zijn 
de camerabeelden alleen  toegankelijk voor de NVWA, maar niet voor het publiek. 
De Partij voor de Dieren bepleit voor het publiek toegankelijk cameratoezicht in álle 
slachterijen. Rechten voor al wat leeft sluit zich daar geheel bij aan.

Petitie
Wilt u meehelpen een eind te maken aan deze misstanden? Als u op internet zoekt: 
Avaaz Horror in Nederlandse slachthuizen, dan kunt u via een petitie gericht aan 
Landbouwminister Carola Schouten uw stem laten horen!

OOK IN EENDENSLACHTERIJ ERNSTIGE MISSTANDEN
In Nederland is één eendenslachterij, n.l. Tomassen Duck-To in Ermelo. Een mede-
werker van dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft in juli van dit jaar under-
cover een dag in deze slachterij meegedraaid als personeelslid, en ontdekte ook 
daar misselijkmakende toestanden. Undercoverbeelden leverden het bewijs dat 
bij deze slachterij geen enkel respect bestaat voor levende wezens, en dat de 
dierenwelzijnsregels grof worden overtreden. Eenden worden ruw aan de nek vast-
gegrepen en in de kratten gesmeten, ze worden vaak onvoldoende verdoofd voor 
de slacht, er worden dikwijls botte messen gebruikt voor het doorsnijden van de 
halsslagaders, etc.

Eendenfokkerijen
Ook in bedrijven waar de eenden gefokt worden die uiteindelijk bij Tomassen wor-
den geslacht, wordt ruw en wreed met de dieren omgegaan. Het “leven” van deze 
dieren is van begin tot eind toch al ronduit miserabel en ónnatuurlijk. Ze worden 
op strooisel gehouden, en er is geen water om te zwemmen. Vliegen kunnen ze 
ook niet. Zonder zwemwater kunnen eenden niet opvliegen. De undercoverbeelden 
van Animal Rights lieten ook hier afschuwelijke dierenmishandelingen zien: Eenden 
worden doodgetrapt, voor de slacht ongeschikte eenden worden tegen de muur 
doodgegooid……. Kortom, ook hier veel ellende en horror…..

Reactie overheid
Overheids-controle-instantie NVWA heeft gezegd de toestanden ónacceptabel te 
vinden. Maar desalniettemin wordt niet ingegrepen. Wel zal de NVWA “in gesprek 
gaan met de sector…….”
Geen sancties dus en geen boetes. En dat terwijl de bewijzen er liggen. Wij vinden 
dat ronduit schandalig!

Dons
90% van de eenden wordt na de slacht verhandeld naar Chinese restaurants in 
Europa, maar ook in het Midden-Oosten. 10% wordt m.n. in Duitsland in retail ver-
kocht. De veren en het dons worden door de merken Auping, Ducky Dons, Yumeko 
en Swiss Sense gebruikt om dekbedden en kussens op te vullen. Zij pretenderen 
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dat het door hen gebruikte materiaal diervriendelijk is. Zij dragen zelfs het dieren-
welzijnskeurmerk Responsible Down Standard (RDS). Waarschijnlijk bedoelen ze 
hiermee te zeggen dat de veren en dons níet van levende eenden wordt geplukt, 
maar van dode dieren. Maar laat u bij aankoop hierdoor niet misleiden! Leven en 
dood van deze eenden zijn beslist níet diervriendelijk geweest! Wij adviseren u 
helemaal geen producten te kopen waar echte veren en dons in zit!

Verbod
De Partij voor de Dieren pleit voor een verbod op de hele eendenfokkerij-tak. Maar 
of dat zal lukken….? Zolang het geld opbrengt is die kans wel héél klein! Maar laten 
we het hopen….! Uiteindelijk is het met de bontfokkerijen ook gelukt (al moeten we 
nog wachten tot 2024….)!

VEETRANSPORTEN
In de veesector bestaat het zogeheten hitteprotocol, dat is opgemaakt door de 
betrokken partijen zelf binnen deze sector. Hierin staat ook dat veetransporten niet 
mogen plaatsvinden als de temperatuur boven de 35 graden stijgt. Helaas zijn de 
afspraken in het hitteprotocol niet wettelijk onderbouwd. Er wordt dan ook heel 
makkelijk de hand mee gelicht. Dat is de afgelopen zomer, met wekenlang extreme 
hitte, maar weer eens gebleken. Terwijl de temperatuur tot 38 graden steeg gingen 
veetransporten gewoon door……

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals, die veel diertransporten volgt, heeft in 
deze hete zomer onderzoek gedaan bij diverse slachterijen, met name in het zuiden 
van het land, Geldrop, Helmond en Boxtel. Wij citeren Omroep Brabant d.d. 27 juli 
2018:

‘Vooral in Boxtel bij slachterij VION werden veel lijdende dieren aangetroffen”, zegt 
Margreet Steenwijk van Eyes on Animals. De organisatie heeft de misstanden vrij-
dag op beeld vastgelegd. “Acht trucks stonden in de brandende zon te wachten 
in de wachtrij op het terrein van het slachthuis, volgeladen met varkens. Verderop 
stonden er nog meer, zowel in de zon als in de schaduw.”

Er werden maatregelen getroffen, zoals het nathouden van asfalt en het plaatsen 
van grote ventilatoren. Maar dat is volgens Eyes on Animals lang niet voldoende. 
“Die ventilatoren bereiken maar een aantal dieren. De rest zit alsnog in de hitte. 
”Als varkens met warm weer volgepakt in vrachtwagens zitten, ontstaat er zoge-
noemde hittestress, omdat ze de warmte niet kwijt kunnen.’ (Varkens kunnen niet 
zweten – red.)

Omdat de afspraken in het hitteprotocol niet wettelijk onderbouwd zijn, lijkt het 
bovenstaande dus geen overtreding van de wet. Maar de Wet Dieren is wél over-
treden, want men heeft zich niet aan de regels voor dierenwelzijn in deze wet 
gehouden. Daarvoor zijn dan toch aan vier bedrijven in het zuiden van het land 
boetes uitgedeeld. Hoe hoog de boetes waren is niet bekend.

De COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector) vindt dat de afspraken in het 
hitteprotocol ‘goed geëvalueerd moeten worden’. Of dat genoeg gaat helpen? In 
de toekomst zullen we waarschijnlijk vaker te maken krijgen met snikhete zomers. 
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Vroeger hadden we weliswaar íets minder hete zomerdagen, maar ook toen kwa-
men heel dikwijls veel varkens dood aan bij het slachthuis, omgekomen van de 
dorst en het opgepropt liggen in de hitte. Daarvoor hoeft het geen 38 graden te 
worden. Hoe dikwijls is er al geëvalueerd? Gaan we hierna weer op naar de vol-
gende evaluatie? Gaat het hitteprotocol hierna nu echt worden nageleefd? Of is het 
alleen opgesteld om de consument te laten geloven dat er zorgvuldig met de dieren 
wordt omgesprongen….?

Hygiène
Een ander punt is de hygiène in de slachthuizen. Deze was vorig jaar bij 88% van 
de slachterijen voldoende. In het jaar dáárvoor was dat nog in 94% van de slacht-
huizen voldoende. Dit staat in rapporten van de NVWA, en kwam eind augustus 
van dit jaar in de publiciteit. De hygiène wordt dus steeds slechter. De inspecteurs 
constateerden zichtbaar vuil op de karkassen na het slachten. 

E.e.a. laat zien hoe het in de vleessector is gesteld met de zorgvuldigheid, zowel 
t.a.v. de dieren als van de consument. Mensen kunnen immers behoorlijk ziek  
worden door het eten van verontreinigd vlees. Niet alleen het dierenwelzijn, maar 
ook de voedselveiligheid is ernstig in het geding! Willen we zo’n product nog wel 
op ons bord??

STALBRANDEN
In het oktobernummer 2017 van ons contactblad hebben we aandacht geschonken 
aan de vele stalbranden in ons land, en over de vele duizenden dieren die hierbij 
de verstikkingsdood sterven. Om precies te zijn: In 2016 kwamen 201.000 dieren 
in de vlammen om, en in 2017 zelfs 240.000 (minimaal, want niet alle branden wor-
den gemeld). Ook in 2018 hebben tot op het moment dat we dit schrijven alweer 
31 stalbranden plaatsgevonden. In 15 gevallen hiervan waren er geen dodelijke 
slachtoffers, maar in totaal zijn er dit jaar (van januari t/m augustus) al weer 98.822 
dieren door brand omgekomen.

Het zeer magere “Actieplan Stalbranden” van de overheid werd later, op aandrin-
gen van de PvdD, iets uitgebreid (Actieplan 2012-2017) maar was nog steeds 
ónvoldoende, en wát er in stond werd nauwelijks opgevolgd. Het was bovendien 
een halfslachtig plan, omdat brandveilige voorzieningen alleen moesten worden 
aangebracht bij nieuwe (vanaf 2014) en nieuw te bouwen stallen en renovatie van 
bestaande stallen. Het merendeel van de stallen is gebouwd vóór 2014, dus dit plan 
leidde niet tot vermindering van het aantal stalbranden. In juli 2017 vroeg de PvdD 
in een motie om het nieuwe actieplan ook te laten gelden voor bestaande stallen, 
maar de motie haalde het niet. VVD, CDA, CU, SGP en D66 stemden tegen. En dat 
terwijl juist in de oude stallen de meeste branden uitbreken…...

Evaluatie
Bij evaluatie van het Actieplan 2012-2017 bleek dat het hele plan nog steeds geen 
gunstig effect heeft gehad. In juli van dit jaar kwam er weer een nieuw plan: het 
Actieplan brandveilige stallen. De sector zegt dat er veel aandacht is voor het 
thema, en dat er veel gebeurt. Maar wat er werkelijk gebeurt, is bijvoorbeeld het 
organiseren van studieavonden, en er wordt over geschreven in de vaktijdschrif-
ten. Esther Ouwehand (kamerlid PvdD): “En nu is er dus een nieuw actieplan, dat 
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 nauwelijks actie bevat en vooral spreekt van verkenningen, vrijblijvende plannen, 
aangekondigde overleggen of nog te plannen bijeenkomsten. Er is snel een deug-
delijk plan van aanpak nodig, ook voor bestaande stallen. Met daarin wat ons betreft 
in ieder geval een forse beperking van het aantal dieren per stal, verplichte vrije 
uitloop waardoor de dieren kunnen vluchten, verplichte sprink ler- of watermistin-
stallaties en een verbod op luchtwassers.” Of de andere partijen daarmee nu wél 
zullen instemmen…….?

Ach, wat zou het? De verzekering dekt immers de schade, en we zetten gewoon 
weer nieuwe dieren op. Ook hieruit blijkt weer dat dieren nog steeds geenszins 
gezien worden als levende en voelende wezens met een intrinsieke waarde (zoals 
ze zo mooi in de wet worden genoemd.) Dieren zijn nog steeds dingen, en niet 
meer dan dat.

De PvdD blijft aandringen op een afdoende en veilig actieplan, voor álle stallen, 
nieuwe én oude.

DIERPROEVEN MET ZENUWGASSEN
Dierproeven worden niet alleen gedaan z.g. in het belang van de mensheid, maar 
ook om mensen te kunnen doden. Bijvoorbeeld met zenuwgassen. Het is niet te 
geloven dat dierproeven met dit doel hier in ons land nog worden uitgevoerd. Het 
is dierenrechtenorganisatie Animal Rights die in wetenschappelijke publicaties van 
2003 tot en met 2018 heeft ontdekt dat Defensie al 15 jaar zenuwgassen test op 
cavia’s (haarloos gefokt) en ratten. De dieren lijden hierbij ernstig. Als ze niet tijdens 
de proef sterven, worden ze na de proef afgemaakt. 

Henk Wassenberg (Kamerlid PvdD): “Zenuwgassen zijn gruwelijke wapens waarvan 
het gebruik verboden is. Het is volstrekt onethisch om dierproeven te doen om 
zenuwgassen te testen. Daar moet echt een einde aan komen!”

ZWANEN
U herinnert zich vast nog de berichten over zo’n 1000 met olie besmeurde knob-
belzwanen in Rotterdam. Oorzaak was een lekkende olietanker, die op 23 juni tegen 
een steiger in één van de Rotterdamse havens was gebotst. Het was een allertreu-
rigst beeld dat we te zien kregen op t.v.

Vele vrijwilligers hebben zich wekenlang geheel belangeloos en voor honderd 
 procent ingezet om de dieren weer schoon te maken. Per zwaan was ruim een uur 
nodig om het dier schoon te krijgen. 

T.v.-beelden lieten zien hoe de eerste 41 schoongemaakte en herstelde zwanen 
bij het Grevelingenmeer bij Oude-Tonge werden vrijgelaten. Vele kijkers zullen 
 ontroerd hebben gekeken naar deze prachtige beelden. Inmiddels zijn alle 1000 
zwanen weer hersteld en vrijgelaten.

Maar waarschijnlijk zal niemand van de kijkers, maar ook niemand van de  vrijwilligers, 
zich gerealiseerd hebben, dat voor deze dieren na hun vrijlating een ander gevaar 
dreigde: het geweer. In Zuid-Holland wordt intensief op knobbelzwanen (notabene 
een beschermde soort!) gejaagd! 1000 tot 3000 van deze dieren ‘moeten’ per jaar 
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worden afgeschoten, omdat agrariërs ze niet op hun land willen hebben. 

De mooie en ‘romantische’ beelden staan wel in héél schril contrast met de zinloze 
en wrede jacht op deze beschermde soort. De dieren zijn alsnog hun leven niet 
zeker….

GANZEN
Schreven we in het julinummer van ons contactblad dat door de geplande ver-
gassingsacties in Zuid-Holland en Utrecht door de rechter een streep was gezet, nu 
moeten we helaas schrijven dat er in die provincies in de afgelopen zomermaanden 
toch weer ganzen mochten worden vergast. 

De zaak is door beide provincies na de rechterlijke uitspraak namelijk voorgelegd aan 
de Raad van State. Deze had vorig jaar voor Utrecht de ontheffing om te vergassen 
om landbouwschade te voorkomen wél definitief vernietigd, maar níet de onthef-
fing t.b.v. de vliegveiligheid. In Zuid-Holland is er nog geen uitspraak van de Raad 
van State. Daarom heeft deze provincie een voorlopige voorziening aangevraagd, 
en heeft helaas deze ook gekregen. De voorlopige voorziening zorgt ervoor dat de 
provincie haar gang mag gaan met vergassen tot de uitspraak er is. Vliegveiligheid 
is voor politiek én publiek nog steeds een reden voor het af schieten of vergassen 
van duizenden ganzen. En dat terwijl enkele weken ná de ver gassingsactie er al 
weer grote zwermen ganzen boven Schiphol overvliegen, en neerstrijken op de 
akkers aldaar! 

Zolang de ruimte en het voedselaanbod hetzelfde blijven is doden zinloos. De popu-
latie herstelt zich weer in zéér korte tijd door versnelde voortplanting én doordat 
andere soortgenoten uit de verre omgeving de opengevallen plekken innemen! 
Deze natuurwet wil maar niet doordringen in de hoofden van politici. Zij menen rei-
zigers niet op een andere manier gerust te kunnen stellen dan door afschot en mas-
sale en wrede vergassingsacties. En dat terwijl er nog nooit één vliegtuig passagier 
is verongelukt door een gans…….

DUIVEN’SPORT’
Al enkele maanden schreven wij over het feit dat de duiven’sport’ op de lijst staat 
van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Zoals u hebt kunnen lezen hebben 
wij het Kenniscentrum ingelicht over alle dierónvriendelijke facetten van deze 
‘sport’, maar het mocht niet baten. In juni van dit jaar is het onderwerp door een 
Toetsingscommissie behandeld, en in augustus ontvingen wij uitsluitsel van de 
toetsing. Het Kenniscentrum schreef o.a. het volgende:

“Het Kenniscentrum geeft geen goedkeuring of ‘status’ aan immaterieel erf-
goed. Ons centrum houdt een inventaris bij om erfgoed zichtbaar te maken. Het 
Kenniscentrum is evenmin in de positie ‘van bovenaf’ iets op te leggen aan of te 
veranderen bij beoefenaars. Het zijn degenen die de voordracht voor de Inventaris 
doen en de erfgoedzorg op zich nemen, die verantwoordelijk zijn voor het levend 
houden en doorgeven van hun traditie, ambacht of praktijk van immaterieel erf-
goed. In dat licht is het standpunt van de Toetsingscommissie, en ook van het 
Kenniscentrum, dat de erfgoedzorg-dragers zelf verantwoordelijk zijn voor het die-
renwelzijn. Het Kenniscentrum vraagt bij alle vormen van immaterieel erfgoed waar 
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dieren bij betrokken zijn, aandacht voor dierenwelzijn in het erfgoedzorgplan en 
soms vraagt het centrum specifieke toelichting te geven in een bijlage. De NPO 
heeft dit bij de voordracht van de postduivensport voor de Inventaris ook gedaan.”

Wij antwoordden het volgende:

“Op 12 december 2017 mailden wij u met de vraag hoe het zit met de ethische 
aspecten van een onderwerp dat voorgedragen wordt om op uw inventarislijst te 
komen. Op 18 december 2017 antwoordde u ons dat ethische vragen uw grote 
aandacht hebben.

We waren daar zeer verheugd over, en hebben u op 18 februari 2018 uitvoerig inge-
licht over de o.i. ónethische kanten van de duiven’sport’. Op 1 maart 2018 ontvin-
gen wij uw antwoord, dat dierenwelzijn een aandachtspunt van het Kenniscentrum 
is, en dat u de NPO (Ned. Postduivenhouders Organisatie) gevraagd hebt een 
 bijlage te schrijven over dierenwelzijn. Wij vinden dat wel een zéér naïeve wijze van 
handelen. Uiteraard herkent de NPO zich z.g. niet in onze kritiek, en schrijft zij niet 
dat de kritiek op de duiven’sport’ eigenlijk wel gerechtvaardigd is! Natuurlijk niet, 
men gaat toch “zijn eigen vuile was niet buiten hangen”?

Vervolgens trekt het Kenniscentrum de handen af van haar verantwoordelijkheid 
voor de ethische aspecten, zet de duiven’sport’ op de inventarislijst en legt nu 
die verantwoordelijkheid voor ethiek (w.o. dierenwelzijn) geheel bij de NPO zelf 
neer. In plaats van onderwerpen en hobby’s waar ethiek en dierenwelzijn ern-
stig in het geding zijn te weigeren om bijgeschreven te worden in de Inventaris 
Immateriee’Erfgoed, lijkt het erop dat uiteindelijk elke hobby, ethisch of onethisch, 
als die maar lang genoeg bestaat, bijgeschreven wordt. Het Kenniscentrum hecht 
kennelijk tóch geen waarde aan de ethische aspecten en aan de kritiek die wij heb-
ben ingebracht, heeft “de slager zijn eigen vlees laten keuren”, en zet het resultaat 
daarvan op haar website.

Wij zijn zeer teleurgesteld in het Kenniscentrum, en vragen ons in gemoede af of 
en waarom het nu zo eervol is om op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
te worden bijgeschreven! Op deze vraag zouden wij van u graag een antwoord 
ontvangen!”

HONDENVLEESHANDEL IN INDONESIË
Tóch ook nog een positief bericht, al kunnen we dat helaas niet uit ons eigen land 
halen: De hondenvleeshandel in Indonesië gaat verboden worden! En dit bericht 
is werkelijk de moeite wel waard, want als we weten dat er in het hele land meer 
dan 100.000 honden per maand worden geslacht (op zeer sadistische wijze) dan 
mogen we wel spreken van een geweldige stap! 

DONATIES
Voor diegenen die nog geen donatie hebben betaald voor 2018, sluiten we nog-
maals een acceptgirokaart in. We hopen zéér dat u allen ook dit jaar de dieren wilt 
blijven steunen. Zonder uw donatie kunnen we de dieren in nood niet blijven helpen! 
Aan allen die al wél hebben betaald: Hartelijk dank!!

8



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.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html )


