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Verschijnt per kwartaal Volgnummer 4 oktober 2021

NOG STEEDS: ERNSTIGE MISHANDELINGEN IN SLACHTHUIZEN
Opnieuw kwam het in het nieuws, op 26 juni van dit jaar: afschuwelijke under-cover-
beelden, opgenomen door dierenrechtenorganisatie Animal Rights, over de mee-
dogenloze mishandelingen van geiten en schapen. Dit keer was het Vee- en Vlees-
handel Mulder BV in Twello (Gelderland), waarvan gruwelijke beelden openbaar 
werden gemaakt. In slechts een paar uur kon een grote hoeveelheid beeldmateriaal 
worden verzameld. Te zien was hoe de dieren, die getuige waren van de slacht van 
hun lotgenoten, op de vlucht sloegen, en vergezeld van de ‘nodige’ trappen door 
het personeel weer moesten worden gevangen. Animal Rights: “Dieren verzetten 
zich en willen niet de lopende band oplopen. Ze worden opgejaagd, en als zelfs 
dat niet helpt worden ze vooruit gedwongen door hun staarten omhoog te trekken 
of om te draaien. Kleinere dieren worden ook bij de hoorns opgetild. Dit is in strijd 
met de Europese Verordening Bijlage III, Artikel 1.8, maar ook de Nederlandse wet-
geving (Artikel 1.12 van Besluit houders van dieren) wordt hiermee overtreden.”

Animal Rights beschrijft ook hoe het jonge bokjes, een ‘restprodukt’ van de geitenmelk 
en -kaasindustrie, vergaat wanneer ze worden geslacht: “Ter verdoving worden de die-
ren met hun kop tegen een toestel met de elektroden gedrukt. Deze bokjes schreeu-
wen het regelmatig uit.” 

“De dieren zien, horen en ruiken hoe hun voorgangers met de elektrische tang 
worden verdoofd, hoe hun keel wordt doorgesneden, hoe ze aan een achterpoot 
worden opgetakeld en leegbloeden tot ze sterven.”  En dat terwijl het wettelijk voor-
schrift is dat “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden moet worden voor-
komen” (Besluit houders van dieren én Europese verordening 1099/2009).

Het is overduidelijk dat alle wettelijke voorschriften ook in dít slachthuis grof worden 
overtreden. Animal Rights heeft n.a.v. hiervan een handhavingsverzoek ingediend 
bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).

Slachthuis Gosschalk in Epe
Op 28 juni j.l. kwamen via RTLNieuws beelden naar buiten die door Varkens in 
Nood/Dier&Recht waren gemaakt in slachterij Gosschalk in Epe. Dit is een groot 
slachthuis, waar dagelijks duizenden varkens, kalveren en koeien worden geslacht. 
Ook deze beelden gaven een zeer treurig beeld van de manier waarop dieren daar 
worden behandeld. Er wordt geslagen en geschopt, dieren krijgen stroomstoten 
toegediend en worden aan poten of oren voortgesleept. Op de bewakingscamera’s 
is dit alles niet te zien, want het personeel zorgt er wel voor dat deze mishande-
lingen buiten het bereik van de camera’s vallen, en ook van de inspecteurs die er 
rondlopen. Het is dan ook geen wonder dat, volgens de Partij voor de Dieren, in de 
laatste rapportage van de NVWA dit slachthuis op bijna alle punten een 10 scoorde 
voor het naleven van de regels…..! 

Dem. minister van LNV Schouten reageert iedere keer weer “geschrokken” en 
noemt het “onacceptabel” maar tot nu toe gebeurt er niets. In januari vorig jaar 

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.
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dat deze landen geen bont meer zullen importeren! Israel geeft hiermee een goed 
voorbeeld!

En er is meer: Estland, als eerste Baltische staat, heeft toegezegd in 2022 de bont-
productie te beëindigen, vanwege angst voor corona-uitbraak, maar ook door jaren-
lange protesten van dierenorganisaties. Ook beelden (reportage van PETA) van 
schreeuwende alpaca’s in Peru, die na het scheren van hun vacht bloedende won-
den vertoonden, beginnen te werken. Twee grote handelaren hebben bericht geen 
alpaca-vacht meer te gebruiken.

En Canada Goose, een groot handelaar in winterkleding, opgericht in Toronto (Ca-
nada), met vele bontzaken in Canada en Amerika, maar ook in Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland en zelfs in China, verkoopt bont van coyotes, die in het wild wor-
den gevangen in stalen vallen en pootklemmen. Afschuwelijke verwondingen zijn 
vaak het gevolg. In hun wanhoop proberen de dieren vaak hun eigen poten door te 
bijten. Na een dagenlange doodsstrijd sterven ze, door uitdroging, verhongering en/
of bloedverlies. En dat allemaal voor de pronk van onze soort……… Maar ook hier 
is goed nieuws te melden: Nog dit jaar gaat Canada Goose stoppen met de inkoop 
van bont! Hier is veel campagne voor gevoerd door dierenrechtenorganisaties zoals 
PETA. Deze gaat er bij Canada Goose nu ook op aandringen om te stoppen met 
de verkoop van veren van eenden en ganzen. Ook dat is een zeer dierónvriendeljk 
product. De dieren worden hiervoor levend geplukt…….

Al met al zijn dit dus mooie stappen in de goede richting! Maar tot nu toe zijn de 
meeste stappen alleen nog maar toezeggingen. We juichen pas wanneer de belof-
tes worden waargemaakt!

DIERPROEVEN BIJ BPRC
Dierenorganisatie Animal Rights berichtte in juni j.l. dat er bij het BPRC (Biomedical 
Primate Research Centre) in Rijswijk gruwelijke experimenten plaatsvinden met 12 
penseelapen. De dieren krijgen elektrische schokken toegediend om posttraumati-
sche stresservaringen op te wekken.

We citeren: “Uit de wetenschappelijke publicatie blijkt dat de penseelapen eerst 
een operatie ondergaan waarbij elektroden met tandartscement worden vastge-
maakt aan de borst en de schedel. De apen krijgen de drugs ketamine toegediend 
en vervolgens elektrische schokken via de bodem van de kooi.” En verder: “Deze 
gruweltesten zijn zeer slordig uitgevoerd. Elektroden lieten los en één aap kreeg 10 
keer meer ketadine binnen dan de bedoeling was.”

Animal Rights citeert ook Dr. Nedim Buyukmihci, Emeritus Professor Veterinary Medi-
cine aan de Universiteit van Californië, die als volgt reageerde op het onderzoek van 
BPRC: “Het BPRC claimt dat het lab gebruik maakt van de 3 V’s (vervangen, vermin-
deren en verfijnen van dierproeven) en het gebruik van alternatieven waar mogelijk 
promoot. Ik geloof dat deze dierproef het tegenovergestelde is van wat ze beweren.”

Wilt u meehelpen door een petitie te tekenen die de sluiting van het BPRC beoogt, 
dan kunt u dit doen via de link www.animalrights.nl/petitie-voor-sluiting-van-het-
apentestcentrum-bprc 
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werden beelden aan haar gepresenteerd van ernstige misstanden in een slachterij 
in IJsselstein. De minister “schrok hier heel erg van” en beloofde dat de slachtsnel-
heid (70.000 varkens per uur!!) omlaag zou worden gebracht. Want daarin lag 
de oorzaak van de misstanden. Een verlaging van de snelheid bleef echter uit. 
Een half jaar na de belofte van de minister nam de Tweede Kamer een motie aan 
van de Partij voor de Dieren, waarin stond dat de slachtsnelheid omlaag moest. 
Maar ook de motie wordt niet uitgevoerd. De minister zegt eerst “verder onderzoek 
af te wachten”, dé algemene dooddoener om de zaak maar op de lange baan te 
schuiven. De PvdD zal een debat aanvragen over deze zaak. Wel liet de minister 
slachterij Gosschalk voorlopig de deuren sluiten. Als men een goed verbeterplan 
zou indienen zouden de deuren weer open mogen.

Inmiddels, na enkele malen een verbeterplan bij de NVWA te hebben ingediend dat 
niet voldeed aan de eisen, mocht de slachterij op 31 augustus jl. weer open. Het 
nieuwste plan is goedgekeurd. Wel zal het toezicht worden verscherpt en zal de 
slachtsnelheid lager moeten liggen dan bij andere slachterijen. Alle andere slachte-
rijen mogen dus nog steeds de huidige slachtsnelheid aanhouden.....

SUCCES EUROPEES BURGERINITIATIEF “STOP DE KOOIEN”
De internationale dierenorganisatie CIWF (Compassion in World Farming) heeft 
met haar burgerinitiatief (handtekencampagne waarvoor minimaal 1 miljoen hand-
tekeningen moeten worden verzameld om het onderwerp op de agenda van de Eu-
ropese Commissie te krijgen) bereikt wat ze wilde: een einde aan alle kooien in de 
Europese veehouderij! Er kwamen 1,4 miljoen handtekeningen binnen, waarvan 
150.000 uit Nederland! Een mooi resultaat!

Voor 300 miljoen dieren in heel Europa zal dit uiteindelijk meer vrijheid betekenen! 
Geen koloniehuisvesting meer voor kippen, geen konijnen meer in kooitjes, geen zeu-
gen- en kalverboxen meer……..., het lijkt te mooi om waar te zijn! Het zal echter nog 
wel even duren voor het zover is: de Europese Commissie zegt te streven naar een 
geleidelijke afschaffing vanaf 2027. Hoe snel of traag die ‘geleidelijke’ afschaffing dan 
zal verlopen is nog de vraag! Dat zal mede afhangen van de verschillende Europese 
lidstaten, die bij de Europese Commissie “het vuurtje warm moeten houden”, en er op 
aan zullen moeten dringen dat de zaak niet onnodig wordt vertraagd of zelfs op de 
lange baan wordt geschoven! Kortom, het moet en mag niet bij loze beloften blijven!

Dem. minister Schouten, die hier eerst geen uitspraak over wilde doen, heeft in juli 
van dit jaar op vragen van Tweede-Kamerleden geantwoord dat zij het burgeriniti-
atief steunt. Wij hopen vurig dat zij (of haar eventuele opvolger) dit in Brussel ook 
zal waarmaken!!

ISRAEL EERSTE LAND DAT VERKOOP VAN BONT VERBIEDT
Israel verbiedt als eerste land ter wereld de invoer en verkoop van bont! Nog vóór 
het eind van dit jaar zal dit verbod ingaan. Een uitzondering zal worden gemaakt 
voor een bontproduct dat verband houdt met bepaalde religieuze tradities: de bont-
hoed (shtreimel). Maar alle bont dat met mode te maken heeft gaat uit de handel. 

We schreven al eerder dat er in Denemarken (de grootste bontproducent) een bont-
productieverbod aankomt, evenals in Frankrijk, maar daarmee is nog niet gezegd 
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PULSVISSERIJ: NEDERLAND SJOEMELDE MET EUROPESE 
REGELS
Bij de pulsvisserij – inmiddels, per 1 juli j.l., een verboden vistechniek in Europa – 
maakte men gebruik van elektriciteit. Met stroomstoten werden vissen op de bodem 
opgeschrikt en verlamd. We schreven hier al eerder over, in ons aprilnummer van 
2019. Het is een zeer dierónvriendelijke wijze van vissen. Europa heeft het tót 1 juli 
2021 bij uitzondering toegestaan om onderzoek te doen naar de duurzaamheid en 
diervriendelijkheid van het pulskorvissen in verhouding tot de boomkorvisserij. De 
conclusie was dat beide methoden nóch duurzaam, nóch diervriendelijk zijn. Maar 
de pulskorvisserij is het meest destructief. De zeebodem wordt bij het pulsvissen 
misschien niet zó erg omgewoeld als bij het boomkorvissen, maar een groot nadeel 
van het pulsvissen is dat ook kleine zeedieren en kleine levende organismen zéér 
grote schade ondervinden door de stroomstoten. Heel logisch, want als we weten 
dat platvissen al vaak in geheel verkrampte vorm aan boord worden gehaald, en 
20% van de kabeljauwen een gebroken rug oploopt, dan zal het effect op klei-
nere zeedieren ongetwijfeld nóg groter zijn! Garnalenvissers klaagden erover dat 
er geen garnalen meer waren op plaatsen waar pulsvissers bezig geweest waren!

Ook voor de vissen die ónbedoeld in de netten terechtkomen (z.g. bijvangst) is de 
pulskorvisserij schadelijker dan de boomkorvisserij. Kunnen ze bij het boomkorvis-
sen voor een deel nog door de mazen van de netten ontsnappen – echter als dat niet 
lukt worden ze op het dek nog handmatig er tussen uitgehaald en met een schop 
overboord gegooid, een ruwe handelwijze die voor de meeste dieren ook de dood tot 
gevolg heeft – , bij de pulskorvisserij is helemaal geen ontsnapping mogelijk omdat 
ze, voordat ze door de mazen van het net kunnen ontsnappen, langs de elektroden 
moeten en een wisse dood sterven. Vele miljoenen ‘bijvangst’-vissen komen op deze 
manier om. Nu deze informatie door het onderzoek naar voren is gekomen, kunnen 
we dus blij zijn dat het maar een proef was, die op heel beperkte schaal plaatsvond, 
en dat het pulskorvissen nu echt verboden blijft.

Maar wat heeft Nederland gedaan?
Onlangs is gebleken dat het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie vanaf 2010 aan het sjoemelen en manipuleren met cijfers is 
geslagen met het beperkte, bij uitzondering verleende, aantal ontheffingen van het 
eigenlijk al bestaande Europese verbod op het pulsvissen. Doel was: het komen tot 
een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen. Het ministerie kreeg het voor elkaar om 
niet slechts de toegestane 5%, maar liefst circa 25% van de visserijvloot! (84 
schepen) uit te rusten met de pulsapparatuur, onder het voorwendsel dat dit tot het 
onderzoek behoorde, terwijl het alleen om commercie ging. 
Dem. minister Schouten van Landbouw meende dat haar geen blaam trof, omdat 
alles zich vóór haar tijd had afgespeeld. Inderdaad, Henk Bleker (CDA) in het eer-
ste kabinet Rutte, begon ermee het toegestane aantal ontheffingen te verdubbelen 
tot 42, Dijksma (PvdA) in Rutte II verdubbelde het nog eens tot 84. Zou minister 
Schouten helemaal niet geweten hebben van deze fraude? Dat lijkt toch niet erg 
waarschijnlijk! In elk geval: niet alleen vele miljoenen vissen, kleine zeediertjes en 
kleine levende organismen zijn jarenlang de dupe geweest van dit bedrog, maar 
zéker ook de vele vissers, die door drie achtereenvolgende kabinetten Rutte een 
leugen op de mouw gespeld hadden gekregen: “Het pulsvissen mag doorgaan, je 
kunt investeren in pulsapparatuur!”, terwijl de regering zelf heel goed wist dat dit niet 

waar was. Ook de vissers zijn nu zwaar gedupeerd door de handelwijze van hun 
eigen ministerie……... 

KOMT ER EEN MASSASLACHTING OP DE VELUWE?
“Nooit eerder werden zoveel dieren op de Veluwe slachtoffer van de hobby van 
schietgrage jagers”, zegt Stichting De Faunabescherming. Als het aan de Fauna-
beheereenheid (FBE) Gelderland ligt, worden er in het komende jachtseizoen zo’n 
12.500! dieren afgeschoten: 8.800 wilde zwijnen, 700 damherten en 3.000 edelher-
ten. Dat komt neer op zo’n 60% van alle herten en 85% van alle wilde zwijnen op 
de Veluwe.

De jagers voeren als argument aan dat landbouwschade voorkomen moet worden, 
en dat het massale afschot heel goed is voor de biodiversiteit. Wel, er is eten ge-
noeg voor de dieren, er is een overvloedige oogst van eikels en beukenootjes, dus 
ze hebben geen reden om de landbouwgebieden in te trekken om eten te zoeken. 

De wolf
Men zou zeggen dat jagers blij zouden zijn 
met de komst van de wolf! Want jarenlang was 
dat het argument van jagers waarmee zij hun 
“broodnodige werk” rechtvaardigden: De herten, 
reeën en wilde zwijnen hebben geen natuurlij-
ke vijanden. Daarom is jacht nodig om de wild-
stand niet uit de hand te laten lopen!

Wel, nu is er een natuurlijke vijand: de wolf. De 
wolf heeft geen jachtakte nodig. De wolf is, van 
nature, beter dan jagers in staat om de wildstand 

op peil te houden. Bovendien is er nóg een roofdier dat zich hier heeft gevestigd: de 
goudjakhals. Samen kunnen zij de klus heel goed klaren! Maar de jagers zijn daar 
helemáál niet blij mee! Het liefst zouden zij ook de wolf en de goudjakhals neer-
knallen! Kort geleden vroegen de jagers nog om smartengeld omdat ze de wolf niet 
mochten bejagen vanwege zijn streng beschermde status! 

Maar in de Europese Habitatrichtlijn staat dat niet alleen de wolf zelf, maar ook 
zijn leefgebied – inclusief prooidieren – beschermd moet worden. Deze Europese 
richtlijn wordt dus grof overtreden als deze absurde en waanzinnige plannen van 
de FBE Gelderland doorgaan!

Campagne
Stichting De Faunabescherming heeft een maandenlange campagne aangekon-
digd, waarin een groot aantal vrijwilligers langs Veluwse gemeenten zullen trekken 
en overal flyers uitdelen, om op deze wijze bewoners én toeristen te informeren 
over het komende bloedbad, en om erop te wijzen waarom de jacht verkeerd en 
niet meer van deze tijd is.
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WOLVEN TEGEN VARKENSPEST BIJ WILDE ZWIJNEN
Veel effectiever dan jagers!
Als binnen een wilde-zwijnenpopulatie de Afrikaanse varkenspest uitbreekt, wor-
den direct de jagers ingezet om de zwijnen af te schieten. Hiermee denkt men 
te voorkomen dat er besmette zwijnen in de buurt komen van varkenshouderijen, 
waardoor de varkensstapel ook besmet zou kunnen raken, en er weer massale 
ruimingen op de varkensbedrijven zouden plaatsvinden….. Voor de jagers is het 
altijd weer een buitenkansje. Voor hen is afschieten geen ‘werk’, maar een leuke 
vrijetijdsbesteding! Maar of het ook echt helpt…?

We kwamen een heel interessant artikel tegen, waaruit blijkt dat jagers, ook op 
dit punt, lang niet zo succesvol zijn als ze ons willen wijsmaken! Het is getiteld: 
“Wolvenroedels beheersen ziekte-uitbraken” en is geschreven door Hanna Ollos. 
Wij nemen enkele gedeelten voor u over:

“Wolven staan bekend als luie jagers. Daarom zullen ze altijd de gemakkelijkste 
prooi kiezen, d.w.z. jonge, zieke of oude dieren. Deze voorkeur voor een gemakkelijke 
prooi heeft een grote invloed op de populatie-dynamiek en -samenstelling van de 
prooidieren, b.v. herten of wilde zwijnen. Vooral tijdens ziekte-uitbraken speelt de wolf 
een cruciale rol om het aantal besmette dieren op afstand te houden.”

De varkenspest kwam van Afrika naar Europa. Het virus heeft zich daar verspreid 
“door direct contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen van besmette die-
ren.” Zodra jagers dus worden losgelaten op de besmette dieren, betekent dat “dat 
besmette transportvoertuigen, kleding, gereedschap, jacht- en landbouwuitrusting 
een hoog risico vormen voor de verspreiding van het virus.”

Het Duitse Friedrich-Löffler Instituut deed hier onderzoek naar en kwam tot de con-
clusie dat het vooral door menselijk handelen komt dat de varkenspest zich over 
grote afstanden verspreidt. Het zijn echter de boeren- en jagersverenigingen, die 
wilde zwijnenpopulaties willen verkleinen door intensieve jacht, maar genoemd in-
stituut bevestigde dat dit geen enkele zin heeft, omdat de oorzaak van verspreiding 
van het virus in het menselijk handelen ligt. M.a.w.: Hoe minder de mens (dus ook 
de jager!) zich ermee bemoeit of zelfs maar bij besmette dieren in de buurt komt, 
hoe minder kans op verspreiding van het varkenspestvirus!

“Wolven geven de voorkeur aan gemakkelijke prooien, d.w.z. zieke of zwakke die-
ren, omdat dit de jacht voor hen gemakkelijker en minder riskant maakt. Omdat 
het virus niet schadelijk is voor andere wilde dieren, kunnen wolven een essenti-
ele rol spelen bij de ziektebestrijding.” Ook twee proeven in Slowakije (in 1990 en 
2000) toonden aan “dat de Slowaakse wolvenroedels hun territoria grotendeels of 
volledig vrijhouden van de varkenspest. Besmette dieren vertonen binnen enkele 
dagen tekenen van infectie, en zijn daardoor zwakker en langzamer dan gezonde 
dieren. Dat maakt ze een makkelijke prooi voor de wolven. Het doden van besmette 
zwijnen verkleint de epicentra van de ziekte en daarmee ook de mogelijkheden 
tot verspreiding van de ziekte. En hoewel menselijke jagers probeerden deze taak 
op zich te nemen, tonen de twee onderzoeken aan dat wolven, m.n. wolvenroe-
dels, aanzienlijk meer succes hebben in het op afstand houden van de ziekte. 
Dit onderstreept nog eens de belangrijke rol die de wolf speelt voor een gezond 

ecosysteem! Uiteindelijk is er een reden waarom we “de wolf de dokter van het 
wild” noemen!”

(En de jagers? Die zorgen met hun aanwezigheid en met die van hun voertuigen, 
kleding en attributen alleen maar voor verdere verspreiding van het virus! – red.)

UTRECHTSE SPREEUWEN IN 
GEVAAR
Hebt u het ook gemerkt de laatste jaren, dat er 
minder of helemaal geen spreeuwen meer te zien 
en te horen zijn? Zo rond 1980 waren ze nog talrijk 
in ons land, maar vanaf die tijd is de spreeuwen-
populatie in Noord- en West-Europa met meer dan 
de helft afgenomen! De Vogelbescherming en So-
von Vogelonderzoek sloegen in 2014 gezamenlijk 
alarm door dat jaar uit te roepen tot “Het Jaar van 
de Spreeuw”. 

Ondanks deze achteruitgang vindt de provincie Utrecht het kennelijk een goed idee 
om de spreeuwen die er nog over zijn te bejagen m.b.v. het geweer en met roofvo-
gels! Reden: “De provincie is van mening dat spreeuwen schade zouden kunnen 
veroorzaken aan zacht fruit, druiven, pit- en steenvruchten, riet- en griendteelt en 
aan olifantsgras”, aldus dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life, 
die gezamenlijk optrekken tegen de absurde handelwijze van de provincie Utrecht 
om een ontheffing af te geven voor afschot. Uit de ontheffing bleek echter, “dat 
schade aan fruit voor het laatst in 2012 werd geregistreerd”, en “dat in 2017 op één 
bedrijf schade aan olifantsgras was vastgesteld.” Andere vogels, zoals lijsters en 
mezen kunnen ook schade veroorzaken, maar alleen de spreeuwen zijn kennelijk 
de boosdoeners! 

Alternatieven
De eventuele schade zou heel goed voorkomen kunnen worden m.b.v. netten. “Ste-
vige, fijnmazige netten die kleine vogels zoals mezen weren, zullen ook de iets gro-
tere spreeuwen weren. Preventieve middelen die worden aangeraden voor andere 
vogelsoorten, kunnen ook ingezet worden bij spreeuwen. Wij vragen de provincie 
haar besluit in te trekken. Spreeuwen horen bij Nederland.”

Genoemde organisaties zullen samen juridische stappen ondernemen. Een ontheffing 
tot afschot moet namelijk aan zeker twee voorwaarden voldoen: 1. Er moet sprake zijn 
van belangrijke schade en 2. er moeten geen alternatieve mogelijkheden zijn. 

INSECTENAPOCALYPS
In dagblad Trouw van 20 augustus jl. lazen we een belangwekkend artikel over het 
boek “Stille aarde. Hoe we de insecten van de ondergang kunnen redden” van 
Dave Goulson (hoogleraar Biologie aan de Universiteit van Sussex in Engeland). 
De kern van het boek is: Zonder insecten gaan wij mensen onze ondergang te-
gemoet, maar ‘er is zoveel dat we kunnen doen’! We citeren Trouw: “Populaties 
insecten verkeren in vrije val, door menselijk toedoen, en de gevolgen kunnen ca-
tastrofaal uitpakken voor al het leven op aarde.”
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IX

Goulson: “Sommige oorzaken zijn over-
bekend, zoals het intensief gebruik van 
pesticiden, die inmiddels giftiger zijn dan 
ooit! Of de grootschalige monocultuur van 
gewassen op het platteland, waar geen in-
sect kan leven. Andere factoren zijn minder 
duidelijk, zoals luchtvervuiling en de rol van 
het verkeer.” Als het zo doorgaat…..., zullen 
volgens Goulson in de toekomst alle gewas-
sen met de hand bestoven moeten worden 
bij gebrek aan insecten, en zal de mest op 
het land zich opstapelen omdat er geen in-
secten meer zijn om die mest op te eten. 
Vruchtbare grond zal er bijna niet meer zijn, want er zijn geen insecten meer om 
die te produceren. Uiteindelijk blijven alleen bladluizen en naaktslakken nog over. 
Er zal hongersnood komen. We zullen alleen nog brandnetels en paardenbloemen 
te eten hebben. Water en elektriciteit zullen niet meer worden geleverd. Alle eco-
systemen storten in en daarmee alle economieën. Chaos, hongersnood, miljarden 
doden……….. Tot 2035 zou volgens Goulson de zaak nog te redden zijn, maar als 
de overheden maar doorgaan met het negeren van waarschuwingen van weten-
schappers……….

Goulson: “De oplossing ligt ten eerste in een radicale hervorming van de land-
bouw, want we hebben nu een verbijsterend inefficiënt, wreed en milieuonvrien-
delijk voedselvoorzieningssysteem.” En daar hebben we állemaal schuld aan, als 
boeren, overheden, supermarkten, de agrochemische industrie én als consument. 
Hij adviseert dan ook o.a. pesticidetaks, landbouwsubsudies die duurzaamheid be-
lonen i.p.v. schaalgrootte, vlees moet ‘af en toe een traktatie’ worden. Ten tweede 
zou de natuur geïntegreerd moeten worden in onze steden, en niet opgeborgen in 

afgeschermde reservaten. Geen gebruik 
van pesticiden in stedelijk gebied! Parken, 
tuinen, begraafplaatsen en rotondes door 
juiste beplanting geschikt maken voor insec-
ten. Ten slotte: Bewustzijn creëren van het 
belang en de wonderlijke schoonheid van in-
secten. Een belangrijke taak voor scholen en 
opvoeders. “Een kleine tuin, goed ingericht, 
kan zomaar een thuis zijn voor 2000 soorten 
insecten”, aldus Goulson. Het boek (400 blz.) 
is in het Nederlands vertaald, en is te koop 
voor Euro 24,99 of te bestellen bij Uitg. Atlas 
Contact.

DONATIES
Voor diegenen die nog niet voor 2021 hebben gedoneerd hebben wij nog een  
acceptgirokaart ingesloten. Mogen de dieren ook dit jaar op u rekenen? Bij voor-
baat hartelijk dank!
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Libelle

Dagpauwoog

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)


