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Verschijnt per kwartaal Volgnummer 4 oktober 2020

NERTSEN
Eindelijk is dan toch de kogel door de kerk. Het besluit is gevallen. Niet pas in 
2024, maar over enkele maanden zijn, in Nederland tenminste, alle nertsen uit hun 
lijden. Deze vervroeging van 3 jaar scheelt zo’n 12 miljoen nertsen een ellendig 
‘leven’ en een ellendige dood. Het eerste advies van het Outbreak Management 
Team Zoönosen (OMT-Z) in juli j.l,, om over te gaan tot preventieve ruiming van alle 
nertsenbedrijven, werd uitgesteld. Als er ná 15 augustus nog corona-besmettingen 
bij nertsen zouden optreden, dán zou het advies opgevolgd worden.

Wel, na 15 augustus vonden nog op 5 bedrijven corona-besmettingen plaats. En 
nóg bleef het stil. Het kabinet vroeg aan het OMT-Z om een tweede advies. En 
dat kwam er, op 27 augustus j.l. Hoe dat tweede advies precies luidde, weten 
we niet. Maar in elk geval gaat Minister Carola Schouten níet preventief ruimen. 
De bontfokkers mogen nog de laatste “oogst” binnenhalen. Vanaf november a.s. 
worden de nertsen “gepelsd”, zoals dat heet. Nog enkele maanden een ellendig 
leven, nog één keer een zeer wrede en pijnlijke CO2-vergassing, en dan is het 
afgelopen. Op 1 maart 2021 moeten alle nertsenfokkerijen gesloten zijn. Dan 
zijn alle nertsen “gepelsd”, en de fokkers kunnen de “geoogste” velletjes nog 
verkopen. Dat scheelt de overheid iets minder schadevergoeding dan wanneer 
zij nú reeds preventief zouden ruimen. Toch komen de bontfokkers hier wel zéér 
voordelig mee uit, want de vergoeding is ruim hoger dan de huidige marktprijs!  
Circa 120 nertsenfokkers krijgen samen 180 miljoen euro! Dat is 1,5 miljoen 
euro per fokker!Tel dat op bij de vele miljoenen die zij in de afgelopen decennia 
hebben binnengehaald! Zo’n bedrag zouden ze tot 2024 niet meer hebben kunnen 
‘verdienen’!

Netjes? Nee, schandalig!
De minister vindt dat we in geval van sluiting van bedrijven de ondernemers 
“netjes dienen te behandelen”. Nu, wíj vinden dit schandalig. In 2015 schreef 
Natuur & Milieu al dat de bonthandel (met toen nog zo’n 6 miljoen nertsen per 
jaar) zeer lucratief was. Dat zich onder de bontfokkers diverse (multi-)miljonairs 
bevinden, blijkt wel uit het feit dat (volgens Natuur & Milieu) ene Jos van Deurzen, 
eigenaar van een nertsenfokkerij in Rosmalen, zelfs met een vermogen van 75 
miljoen euro in de Quote 500 stond! Een vermogen, verkregen over de ruggen 
van miljoenen dieren, waarvan het leven én de dood een ware hel was! En dat 
alles voor een volkomen nutteloos product, alleen voor de pronk! Er zijn immers 
zóveel mooie en warme stoffen om mantels van te maken! Nu mogen wij, burgers 
en belastingbetalers, met z’n allen 180 miljoen euro ophoesten om de kas van de 
bontfokkers nog eens extra te spekken! Vindt u dit ook schandalig? U kunt dan op 
https://www.doemijdanookmaareenmiljoen.nl/ een petitie tekenen.

SLACHTERIJEN
In ons zogenaamd “beschaafde” landje komen met grote regelmaat gruwelen aan 
het licht, die men gerust misdaden tegen de menselijkheid mag noemen. Wat de 
mens de dieren aandoet is dikwijls  niet alleen dieronwaardig, maar ook ónmenselijk. 
De menselijkheid komt hierdoor op een steeds lager peil te staan. De z.g. “intrinsieke 

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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Tegen één van deze slachterijen, die in nog géén jaar tijd al vier maal deze 
boete opgelegd had gekregen, is door Stichting Varkens in Nood op 29 juni j.l. 
aangifte gedaan, wegens structurele dierenmishandeling. Doordat er niet werd 
gecontroleerd of de varkens wel echt buiten bewustzijn waren, werden veel dieren 
a.h.w. levend gekookt en verdronken ze terwijl ze nog leefden.

Wanneer de uitspraak van de rechter komt, (áls die al ooit komt…!) is nog niet 
bekend.

HITTEPLAN VOOR DIEREN
Valt het u ook op, dat de weilanden in 
Nederland zo weinig schaduw bieden aan 
de koeien, schapen,  geiten en paarden die 
erin lopen? Er is bijna geen boom of andere 
beschutting tegen de hete zon te zien.

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren 
heeft begin augustus j.l., toen de hittegolf zich 
aandiende, aan Landbouwminister Schouten 
vragen gesteld, n.a.v. een rapport van Wakker 
Dier. In dit rapport, waarin het vnl. over schapen gaat, staat dat schapen al bij een 
temperatuur van 23 graden last krijgen van hittestress. Verschijnselen hiervan 
zijn: hijgen, sloom worden en proberen schaduw te vinden. Volgens Wakker Dier 
heeft bijvoorbeeld in Noord-Holland 75% van de schapen in de weilanden geen 
enkele schaduwplek. Als we dan bedenken hoeveel heter het in augustus j.l. was 
dan de genoemde 23 graden (het liep hier en daar zelfs op tot 38 graden !), dan 
kunnen we ons misschien enigszins voorstellen hóezeer deze dieren in die periode 
te lijden hebben gehad!

En niet alleen voor schapen, maar ook voor koeien, paarden en geiten die in de 
wei staan is een hittegolf een ramp! Het wordt hoog tijd dat veehouders weer 
bomen planten in hun weiland, of andere objecten plaatsen die schaduw bieden 
in de steeds hetere zomers! Er geldt immers een wettelijke verplichting voor 
boeren om hun dieren te beschermen tegen bijzondere weersomstandigheden! 
In de weilanden, maar ook in de stallen en bij diertransporten vanaf 27 graden en 
hoger moeten extra controles plaatsvinden. Diertransporten bij temperaturen 
vanaf 35 graden moeten verboden worden!

Hoe was dat in de hete zomer van 2019?
Ook vorig jaar hadden we zeer hete perioden. 155.000 ! dieren zijn toen, alleen al in 
de stallen, door oververhitting omgekomen. Ook tijdens de veetransporten kwamen 
veel meer dieren om dan gewoonlijk! Hier en daar gingen deze transporten zelfs 
bóven de 35 graden gewoon door! Op vragen van de Partij voor de Dieren deed 
onze landbouwminister Schouten schone beloften: Zij zou de nodige stappen zetten 
om herhaling te voorkomen. In mei 2020 had zij echter nog geen stap in die richting 
gezet. De PvdD drong toen aan op een Spoedwet Hittestress, die dan voor de 
zomer 2020 in werking zou kunnen treden. Deze spoedwet is er nog steeds niet 
gekomen. En dus was het hitte-leed van dieren ook in 2020 weer zeer groot. Voor het 
welzijn van dieren is de minister kennelijk niet van plan een stapje harder te lopen.
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waarde van het dier”, waar sinds jaren de Wet Dieren (heel schijnheilig!) over spreekt, 
wordt meestal met voeten getreden. Boetes of straffen worden niet of nauwelijks 
uitgedeeld. Overtredingen worden (z.g.!) onderzocht, en in het gunstigste geval gaat 
de minister ‘met de sector in gesprek’. En daarna horen we niets meer erover. In 
die tijd is het publiek de zaak allang weer vergeten en verdwijnt deze in de doofpot.  
Zaken die zich daarna aandienen, gaan dezelfde weg.

Eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo
Nog niet zo lang geleden (oktobernummer 2018) 
schreven wij over grove dierenmishandeling 
in deze slachterij, de enige eendenslachterij 
in Nederland. Naar aanleiding daarvan zou 
dit bedrijf al lang gesloten moeten zijn, maar 
dat gebeurt niet. Men komt overal mee weg. 
Ook hier heeft de NVWA slechts een gesprek 
gevoerd……

Maar opnieuw zijn er zaken aan het licht gekomen. Dierenwelzijnsorganisatie Animal 
Rights vraagt regelmatig inspectierapporten aan van de NVWA. Die rapporten kan 
men krijgen via de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur). “Eenden arriveren met 
gebroken poten bij het slachthuis. Dieren zijn niet goed bedwelmd waardoor ze 
weer bijkomen voor ze worden geslacht. Er liggen levende eenden in de afvalbakken 
en gewonde dieren op de vloer”, aldus Animal Rights. Gedurende de hittegolven 
van 2019 gingen honderden eenden tijdens het vervoer in vrachtwagens dood 
door hittestress. Dat zal in de zeer hete dagen in 2020 niet anders zijn geweest, 
maar die gegevens zijn nu nog niet bekend.

Ook met de hygiëne is wel e.e.a. goed mis. Vorig jaar werd door de NVWA 
verontreiniging op een karkas gevonden. “Deze verontreiniging bestond uit inhoud 
van het maagdarmkanaal.”

Bovenstaande overtredingen worden bestraft met boetes die niet uitkomen boven 
de 2500 euro. Het effect hiervan is nul-komma-nul. En zo gaat het jaar-in-jaar-
uit maar door. Het leven van deze arme dieren is, ook gezien de ónnatuurlijke 
omstandigheden waaronder ze moeten leven (zonder zwemwater!) een hel, en een 
schande voor de mensheid. Herhaalde verzoeken aan de overheid om deze tak 
van bedrijf (dat alleen maar voor de export werkt!) te sluiten, hebben geen effect 
gehad. In tegendeel – wij vernamen dat zelfs dít bedrijf vanwege de economische 
corona-schade in het kader van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid) een bedrag van 900.000 euro heeft gekregen! Is dit geen 
buitengewone schande?!

Aangifte tegen varkensslachterij
Nog steeds komt het herhaaldelijk voor dat varkens niet goed worden verdoofd, en 
daardoor bij volle bewustzijn in het hete broeiwater terechtkomen en daar gillend 
en spartelend in verdrinken. De boetes die de NVWA voor deze grove overtreding 
oplegt is 1500 euro……….., een wel zeer milde boete, die dan ook heel weinig of 
geen effect heeft op gedragsverandering van de slachter.
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HET VAAK VERGETEN LIJDEN VAN VISSEN
Als men in een restaurant vertelt dat men vegetariër is, krijgt men vaak te horen: 
“O, maar we hebben ook heerlijke visgerechten op de menukaart staan hoor!” 
Vissenvlees wordt dikwijls niet gezien als vlees. Men noemt het ook geen vlees. Het 
heet gewoon vis. Laat staan dat men nadenkt over het lijden dat vissen ondergaan 
voor ze op het bord komen.

Wie daar wél over nadenken, letten erop of 
de vis onder een keurmerk wordt verkocht. 
Er bestaan diverse keurmerken voor 
consumptievissen, w.o.: Best Aquaculture 
Practices, ASC, GGN, Friend of the Sea en 
MSC. Maar…, al deze keurmerken, waarvan 
ASC en MSC de bekendste zijn, zeggen niets 
over het welzijn van vissen, alleen over de 
vraag hoe groot de invloed is op de visstand 
en op het milieu.

Dierenwelzijnsorganisatie CIWF (Compassion in World Farming) vindt dat de 
keurmerken ook het welzijn van de vissen moet kunnen garanderen, want het 
lijden van deze dieren is zéér groot! We citeren CIWF: “Miljarden vissen, zowel 
wilde als gekweekte vissen, lijden vreselijk. Vissen in kwekerijen leven in overvolle 
kale kooien en tanks, waar ze niets anders kunnen doen dan eindeloos in cirkels 
zwemmen. In het wild zouden deze dieren veelal duizenden kilometers over 
de hele wereld zwemmen. Gekweekte vissen worden vaak tot wel twee weken 
uitgehongerd voordat ze geslacht worden. Bijna alle dieren sterven een langzame 
en pijnlijke dood. Ze stikken langzaam, worden bij volle bewustzijn opengesneden 
of bevriezen levend. De doodsstrijd kan wel een uur duren.”

Wilt u ook meehelpen het lijden van de vissen te verzachten? U kunt dan online een 
petitie tekenen die gericht is aan de genoemde vijf keurmerken met het dringende 
verzoek ook het welzijn van de vis, zoals een beter, viswaardiger leven en een 
mildere dood, op te nemen in hun voorwaardenpakket. De petitie kunt u vinden 
door te googlen: Roep de keurmerken op meer te doen voor vissen.

ZOÖNOSEN EN PANDEMIEËN – RISICO’S STEEDS GROTER
Het corona-virus is, evenals zovele andere infectieziekten (SARS, MERS, Q-koorts, 
Mexicaanse griep, Ebola, HIV, enz.) een zoönose, d.w.z. dat het virus van dieren 
wordt overgedragen op mensen. Samen vormen deze zoönosen zo’n 75% van alle 
infectieziekten die de laatste decennia over ons kwamen.

De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) en vele vooraanstaande virologen 
waarschuwen al jaren voor de toename van deze zoönotische epidemieën en 
pandemieën. De UNEP (milieu-organisatie van de Verenigde Naties) waarschuwde 
onlangs dat de risico’s op deze ziekten worden vergroot door o.a. de volgende 
oorzaken:

1. De grootschalige en intensieve vee-industrie
Het afweersysteem van de landbouwhuisdieren tegen ziektes is door het fokken 

op specifieke eigenschappen steeds verder achteruitgegaan. Hierdoor zijn m.n. 
varkens en kippen zeer vatbaar geworden voor virusziekten. Regelmatig zijn er 
dan ook uitbraken van vogelgriep en varkensgriep. (Varkens zijn bovendien ook 
vatbaar voor humane virussen.) Door mutaties van deze virussen kunnen ze ook 
uiteindelijk overdraagbaar zijn van mens op mens. Hierdoor is de intensieve vee-
industrie, vooral in Nederland, met de grootste vee-dichtheid ter wereld! een 
‘tikkende tijdbom’ geworden.

2. Ontbossing
Voor het mogelijk maken van allerlei economische activiteiten, zoals o.a. landbouw 
en veeteelt, worden wereldwijd massaal bossen gekapt of verbrand, waardoor 
het leefgebied van wilde dieren steeds kleiner wordt, en de mens steeds meer in 
contact komt met deze dieren, en dus ook met virussen. Nederland speelt hier 
een grote rol in: wij zijn namelijk de grootste importeur van veevoer (soja) en 
palmolie van de hele Europese Unie.

3 De handel in wilde dieren
Ook hierin is Nederland een belangrijke speler! Zowel legaal als illegaal worden 
grote hoeveelheden wilde dieren ingevoerd en doorgevoerd naar het buitenland. 
Schiphol en de Rotterdamse haven zijn zeer belangrijke doorvoerhavens. Hiermee 
is Nederland een grote factor in de wereldwijde verspreiding van zoönosen. De 
overheid zou ook hier veel actiever moeten zijn in de inperking van deze handel.

Plan van Aanpak Zoönosen
Op 25 juni j.l. heeft de Partij voor de Dieren de regering verzocht een Plan van 
Aanpak tegen Zoönosen op te stellen. Hiervoor heeft de partij brede steun van 
de Tweede Kamer gekregen!
Het plan omvat: “Stop de handel in wilde dieren, stop de wereldwijde ontbossing 
en stop met het ophokken van enorme aantallen dieren in de veehouderij!” Drie 
partijen stemden tegen: CDA, VVD en FvD.

PAARDENVLEES
In het contactblad van januari 2020 schreven we al over paardenvlees uit 
Zuidamerikaanse landen als Argentinië en Uruguay, maar ook uit Canada, vlees 
dat door Europa wordt geïmporteerd en ook in Nederlandse winkels te koop 
ligt. We schreven over de schandalige behandeling die de paarden in die landen 
ondergaan, en over het feit, dat we in de winkel niet kunnen zien uit welke landen 
dit vlees komt. We adviseerden dan ook om, als u dit aan het hart gaat, kroketten 
en bitterballen niet te eten, want daar wordt dit paardenvlees meestal in verwerkt.

Maar niet alleen uit Canada en Zuid-Amerika komt vlees van mishandelde paarden 
naar Europa. Via Dier & Recht horen we zeer verontrustende berichten over 
barbaarse mishandelingen van paarden in een slachthuis in Australië, en dit vlees 
komt via een Belgische importeur ook in Nederland terecht. Deze slachtpaarden zijn 
vaak afgedankt of gestolen. De helft van deze paarden zijn racepaarden, waarvan 
de medische geschiedenis dikwijls is vervalst. “In paardenkarkassen zijn restanten 
aangetroffen van verboden medicijnen (waaronder het zeer kankerverwekkende 
butazone) terwijl de papieren melden dat er geen medische behandeling heeft 
plaatsgevonden”, aldus Dier & Recht.
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De mishandelingen die de paarden in het Australisch slachthuis ondergaan zijn 
extreem. We citeren een klein gedeelte uit informatie van Dier & Recht, (die deze 
gegevens doorkreeg van de Zwitserse Tierschutzbund Zürich):  “In het Australische 
slachthuis is twintig dagen lang undercover gefilmd met acht camera’s. De 
mishandelingen zijn onvoorstelbaar. Er wordt electriciteit gebruikt op de hoofden 
en geslachtsdelen van paarden om ze vooruit te drijven. Paarden breken hun benen 
in de gangen van het slachthuis en worden tegen hun hoofd geschopt. Gevallen 
paarden worden met staalkabels door de gangen gesleurd. Bij een paard dat nog 
niet is doodgebloed, wordt de neus afgesneden, paarden worden geslacht terwijl 
ze nog niet bewusteloos zijn. En om de nachtmerrie compleet te maken: de dieren 
kunnen elkaar zien tijdens het slachten. In Europa is dat niet toegestaan.”

Ook hier geldt weer, dat we aan het vlees niet kunnen zien waar het vandaan komt 
en waar het in verwerkt wordt. “Hoewel het slachthuis door de EU is goedgekeurd 
voor de export van paardenvlees voor menselijke consumptie, is niet duidelijk in 
welke producten dit vlees terechtkomt. Een aantal importeurs en verwerkers van 
paardenvlees lijkt de herkomst van het vlees in snacks bewust vaag te houden. Wel 
staat vast dat België en Zwitserland paardenvlees importeren uit dit Australische 
slachthuis, én dat het Belgische importbedrijf ook paardenvlees naar Nederland 
exporteert”, aldus Dier & Recht.

EIWITDIËET VOOR KOEIEN VAN DE BAAN
Dat er maatregelen genomen moeten worden om de stikstof te beperken, 
is te begrijpen. Maar hoe kon de landbouwminister, zélf opgegroeid op een 
melkveebedrijf, nu zóiets bedenken: Koeien, die gehouden worden om een prestatie 
van de bovenste plank te leveren, nl. iedere dag weer een grote hoeveelheid melk 
te geven, op diëet te zetten en hen zo’n belangrijk voedingselement als eiwit voor 
een deel te onthouden……. En dan tóch elke dag maar weer van de dieren het 
gewenste aantal liters melk te verlangen…… Wat zouden de gevolgen voor de 
dieren zijn geweest als deze maatregel zou zijn doorgegaan?

De KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) 
waarschuwde dat een tekort aan eiwitten zou leiden tot vermindering van 
vruchtbaarheid en weerstand tegen ziekten. Ook de kalveren, geboren uit 
koeien met een eiwittekort zouden hierdoor in gezondheid snel achteruitgaan. De 
kwaliteit van de moedermelk (biest) zou ook verminderd zijn.

Gelukkig gaat deze ongelukkige maatregel niet door. Zou inkrimping van de 
veestapel misschien een oplossing zijn……?!

DE GRUTTO en andere weidevogels
Volgens Jos Hooijmeijer, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat het 
de laatste zeventien jaar steeds slechter met de grutto. Van het aantal nesten 
komt maar 41% uit. Het aantal kuikens dat dan ook nog de lucht in gaat, komt 
neer op ongeveer 70. Voor de komende jaren verwacht Hooijmeijer dat er van 
alle uitgekomen grutto-eieren uiteindelijk slechts 40 of 50 kuikens echt volwassen 
worden, terwijl gemiddeld 15% van de hele populatie (dat komt neer op ongeveer 
300 grutto’s) een natuurlijke dood sterft.

Oorzaken
Natuurlijk spelen roofdieren (oftewel 
predatoren) een rol. Maar die rol is beperkt, 
want ook zonder de vos, steenmarter, kraai, 
meeuw etc. gaat de grutto-stand achteruit. 
Hooijmeijer ziet als grootste oorzaak de 
intensieve landbouw. Tot in de tachtiger jaren 
was de landbouw in Nederland zeer geschikt 
voor de weidevogels. Maar toen kwam de 
intensieve landbouw en veeteelt, met als 
gevolg de achteruitgang van de biodiversiteit, 
en het verdwijnen van veel insectensoorten. Voor predatoren (zoals daar zijn: 
zilvermeeuwen, storm-, kap-, en mantelmeeuwen, blauwe reigers, zilverreigers, 
ooievaars, roeken, kauwen, eksters, haviken, bruine kiekendieven, buizerds, 
torenvalken, bunzings, wezels, hermelijnen, boommarters, steenmarters, dassen, 
vossen en wilde katten) zijn diverse kleine prooidieren, die normaal dienen tot 
hun voedsel, verdwenen. Soms zijn er veel muizen, waarmee predatoren zich 
kunnen voeden, maar als de boeren hun akkers onder water zetten om de muizen 
te verdelgen, dan nemen predatoren hun toevlucht tot o.a. de kuikens van de 
grutto, kievit of andere weidevogels.

Hoe kunnen we de weidevogels redden?
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zou het wel weten: “álle soorten 
predatoren moeten bestreden (=bejaagd) worden! Dat is de enige manier om de 
weidevogels nog te redden!” Maar Jos Hooijmeijer ziet een betere oplossing: 
de landbouw moet drastisch veranderen. We moeten naar kringlooplandbouw. 
Hooijmeijer: “Maar Schouten is nu vier jaar minister, en we zijn nog niet veel verder.” 
En: “Het is ook een ethische vraag. Voelen we ons verantwoordelijk voor het behoud 
van de weidevogels? Sommigen zeggen: ‘soorten komen en soorten gaan, en de 
tijd van de weidevogels is geweest.’ Maar het verdwijnen van weidevogels moet 
je serieus nemen. Want als de weidevogel het niet goed doet, voelen veel andere 
diersoorten zich ook niet meer goed, zoals insecten en het bodemleven. Grutto’s 
vertellen ons iets over de kwaliteit van het platteland, zowel voor de natuur als de 
boer.”

WIST U DAT …
… in 2040 wereldwijd drie maal zoveel plastic per jaar in de oceaan terecht 
kan komen dan nu al het geval is? Dit staat in het onlangs verschenen rapport 
‘Breaking the Plastic Wave’. En wist u ook dat de maatregelen die onze regering 
beloofd heeft te zullen nemen, deze enorme toename slechts met zeven procent 
zal doen afnemen?

… in Nederland op dit moment al 26 miljard plastic verpakkingen per jaar 
worden gebruikt, en dat er elk jaar honderd miljoen bijkomen?

… inzake de kwestie van de Kroondomeinen (zie in vorig contactblad ‘Koninklijke 
Constructies’) de advocaat van St. De Faunabescherming stukken heeft opgevraagd 
bij de staatssecretaris van Economische Zaken i.v.m. een bezwaarprocedure over 
subsidie aan het Koninklijk Huis? St. De Faunabescherming heeft nu de overheid 
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in gebreke gesteld omdat “het ministerie de beslistermijn in de bezwaarprocedure 
inmiddels ruim heeft overschreden, en niet meewerkt aan het leveren van relevante 
informatie, waartoe ze volgens de wet verplicht is.” St. De Faunabescherming startte 
een bezwaarprocedure tegen de subsidie aan de koning, nadat vooraanstaande 
juristen oordeelden dat de 4,7 miljoen euro die de koning krijgt voor het beheer 
van het Kroondomein, onrechtmatig is verleend. Er wordt namelijk niet aan de 
voorwaarde van openstelling voor het publiek voldaan, doordat het Kroondomein 
ruim 3 maanden gesloten blijft.

… vorig jaar het aantal varkensbedrijven is afgenomen met 12%, maar het 
aantal varkens slechts met 1,2%? Dat het aantal rundveebedrijven afnam met 
2,4%, maar de rundveestapel daarentegen groeide met 0,7%? Er is dus eerder 
sprake van schaalvergroting dan van inkrimping van de veestapel. Veehouders 
die stoppen kunnen hun rechten om dieren te houden doorverkopen aan andere 
boeren, en zodoende worden hun dieren onderverdeeld onder de bedrijven die 
blijven bestaan. Zou dit de oplossing van de stikstofproblematiek dichterbij 
brengen?

Nog enkele cijfers:
Op de peildatum van 1 april 2020 telde Nederland 3,8 miljoen koeien, 12,1 miljoen 
varkens en 100 miljoen kippen. Dat zijn totaal zo’n 116 miljoen dieren! (Daar 
komen dan ook nog eens grote aantallen schapen, geiten, kalkoenen, eenden en 
konijnen bij.) En dat op 17,4 miljoen mensen…..

WALGELIJK
We horen het wel eens vaker, dat iemand zoiets doet, waarschijnlijk om op te vallen 
en de aandacht naar zich toe te trekken, of de lachers op zijn hand te krijgen: een 
levende goudvis doorslikken….. Wie er helemáál niet om kon lachen, was café-
eigenaar Van Hek van Café De Heksenketel in Eindhoven, toen hij op internet een 
video-filmpje voorbij zag komen van iets dat zich blijkbaar op zíjn eigen terras had 
afgespeeld: een groepje mannen aan een tafeltje bij het café hebben twee zakken 
met water bij zich waarin goudvissen rondzwemmen. Ze legen de zakken in een 
bierglas, en één van hen pakt het glas en slaat het in één keer achterover. Zijn 
vrienden komen niet meer bij van het lachen…..

De café-eigenaar reageerde als volgt op de video-beelden: “Ik walgde ervan. Je 
hebt twee soorten mensen bij dit soort gebeurtenissen: de een lacht erom en is het 
morgen vergeten, de ander vindt het walgelijk en gaat iets ondernemen. Ik hoor bij 
de laatste groep.” Hij heeft de ’goudvisslikker’ voor een jaar lang (de maximale tijd 
voor zo’n verbod) de toegang tot zijn café ontzegd.

DONATIES
Hebt u al uw donatie voor 2020 overgemaakt? Zo niet, dan treft u nogmaals een 
acceptgirokaart aan in dit blad. Wij hopen ook úw donatie voor de noodlijdende 
dieren voor dit jaar te mogen ontvangen ! Bij voorbaat hartelijk dank!
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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)


