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Betreft : Brief van de Dierenrechten Alliantie als reactie op door u ontvangen brief van de
Nederlandse ‘landbouw’- en vissector op 17 juni i.v.m. grote zorgen over gevolgen van stigmatiseren
en demoniseren van mensen die opkomen voor de rechten van dieren

Den Haag, donderdag 25 juni 2020

Excellenties,
Op 17 juni heeft u een brief ontvangen afkomstig vanuit de bedrijfstak die zich bezig houdt met het
exploiteren en doden van dieren. Omdat wij het onderwerp van deze brief zijn geven wij u als
Dierenrechten Alliantie nu onze reactie hierop. De Dierenrechten Alliantie is onlangs opgericht om
eensgezind te communiceren namens de bij haar aangesloten organisaties in Nederland in het
opkomen voor en verdedigen van de rechten van dieren om vrij van mishandeling en uitbuiting te
leven en geen bezit te zijn, alsmede het tegengaan van zwartmakerijen en demonisering van burgers
die opkomen voor dieren.
Anders dan in de brief van de diergebruiksector beweerd wordt is de Nederlandse vee- en vissector
geen belangrijke sector voor de Nederlandse economie en is deze zeker niet duurzaam. Het is een
sector waar vele miljoenen subsidies in gepompt worden door de Nederlandse overheid en Europa
terwijl het vrijwel iedereen (behalve de sector zelf) duidelijk is dat we alleen al vanwege de
stikstofproblematiek, het dierenwelzijn, de klimaatverandering, natuur- en milieubescherming,
zoönosen, volksgezondheid, droogte en biodiversiteitbedreigingen af moeten van dit op grote schaal
produceren van dieren. Dat er ook aan het dierenwelzijn het nodige schort is voor ieder weldenkend
mens al lange tijd duidelijk. Dit dierenleed verpest voor menig mens een aanzienlijk deel van zijn
leven. Door kippen, nertsen en konijnen in draadgazen kooien te huisvesten kunnen deze dieren op
vrijwel geen enkele manier hun natuurlijke gedrag uiten. Met de intrinsieke waarde van de dieren die
in de Wet dieren erkend wordt, wordt door de overheid in de regelgeving voor deze dieren in de
industrie op geen enkele manier rekening gehouden. Als een burger zo met zijn huisdier zou omgaan
zoals het bedrijfsleven met dieren omgaat dan zou inbeslagname, een strafblad en een houdverbod
volgen.
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Keer op keer worden wij, burgers die opkomen voor de allerzwaksten in onze samenleving, namelijk
de dieren, zowel door bepaalde mensen uit de diergebruiksector als ook politici weggezet als
gevaarlijke mensen die opgesloten dienen te worden en zwaarder gestraft dan anderen. Ook in de
brief die u op 17 juni ontvangen heeft staan diverse onwaarheden. Zo zijn er geen stalbezettingen
geweest; er is in Nederland slechts 1 vreedzame stalbezetting geweest in de afgelopen 70 jaar.
Overigens werden door boeren de auto’s van de stalbezetters vernield en werden de stalbezetters
achtervolgd en met geweld bedreigd. Ook worden er geen inbraken gepleegd; wel wordt er aan
onderzoeksjournalistiek gedaan. Dit is helaas nodig omdat de sector en de overheid weigeren om aan
de burger de waarheid te laten zien van de weerzinwekkende en regelmatig ook illegale
omstandigheden waaronder dieren moeten leven, hoe ze gevangen worden en doodgemaakt
worden. De consument heeft recht op goede voorlichting die zij anders niet krijgt. De sector liegt
namelijk graag door een beeld te schetsen van vrolijke biggetjes die lachend naar de slager gaan.
Het is een makkelijke manier om mensen die voor dieren opkomen zwart te maken door te roepen
dat men met het leven bedreigd wordt. Daar is echter geen enkel bewijs voor; als dat werkelijk zo
zou zijn dan zou grondig politieonderzoek dienen te volgen. Helaas is de realiteit dat burgers die voor
dieren opkomen juist met regelmaat bedreigd en mishandeld worden door mensen die het gewoon
vinden om dieren uit te buiten, te mishandelen en te doden. Veeboeren deinzen er ook niet voor
terug om openlijk burgers die voor dieren opkomen met de dood te bedreigen. In de afgelopen week
werd dierenvriendin Regan Russell doodgereden door een varkenstransportwagen tijdens een
vreedzaam protest bij een varkensslachthuis in Ontario. Rond diezelfde tijd zegt een konijnenfokker
tegen de Gelderlander: “Bij een volgende stalbezetting is het niet de vraag óf er doden vallen, maar
hoeveel.’’ https://www.gelderlander.nl/arnhem/boeren-eisen-hogere-straffen-tegendierenactivisten-anders-gaan-er-dodenvallen~a4df2339/#:~:text=Boeren%20eisen%20hogere%20straffen%20tegen%20dierenactivisten,An
ders%20gaan%20er%20doden%20vallen'&text=Ze%20eisen%20hogere%20straffen%20en,vallen%2C
%20maar%20hoeveel
Ook is het afgelopen jaar duidelijk gebleken dat hele politie-eenheden werden opgeruid door
veeboeren met zelfgemaakte nepprofielen over zogenaamde aangekondigde acties van
dierenactivisten die er helemaal niet waren, zie het artikel
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/18/tractors-veganisten-en-trollen-a3980705. Frappant is dat dit
nieuws over aangekondigde acties telkens ontstond bij Farmers Defence Force. Nog een ander
voorbeeld van begin juni over volksopruiing en overbodig een heel politieapparaat inzetten:
https://www.gelderlander.nl/st-anthonis/politie-op-de-been-in-de-buurt-van-nertsenfokkerijlandhorst-voor-demonstratie~a83ee0af/
In het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van mei 2020, oordeelt de Nationaal
Coördinator Terrorisme Bestrijding: “De Nederlandse dierenrechtenbeweging is echter al lange tijd
klein en uit zich voornamelijk in vreedzame demonstraties.”
Over de boerenprotesten en met name het FDF oordeelde deze: “FDF is, op de dag van de bezetting
van een varkensstal in Boxtel, opgericht vanuit een gevoel van zelfbescherming tegen
dierenrechtenactivisten en –extremisten. Dit komt bijvoorbeeld terug in uitspraken waarin de positie
van de boeren op een lijn werd gesteld met de Holocaust. Dit heeft tot onrust en afkeuring geleid,
2

zeker nadat het bestuur van de organisatie, in tegenstelling tot meer gematigde
belangenbehartigers, geen afstand nam van de uitspraken. Ook ongenuanceerde en bedreigende
uitingen tegen politici en andersdenkende medeboeren vallen op. Zo richtte FDF zich op 13 april
2020 tegen boeren die zich laten uitkopen door de overheid en stelde dat er afgerekend moet
worden met ‘de zwakke schakels en de Judassen uit onze gelederen’. Daarnaast vinden rondom
demonstraties soms incidenten plaats. Bijvoorbeeld door het inrijden van een deur van het
provinciehuis in Groningen of het bekogelen van meerdere motoragenten met zwaar vuurwerk
vanuit een rijdende bus, De excessen in het optreden van FDF dragen bij aan maatschappelijke
polarisatie rond het thema klimaat.”
De FDF is medeondertekenaar van de brief van 17 juni. Een andere medeondertekenaar, Henk
Bleker, sprak op 1 oktober op het Malieveld over ‘loserige veganisten’ en dierenactivisten waar men
op neer moet kijken. Medeondertekenaar Gert Jan Oplaat vergelijkt dierenrechtenorganisaties en de
Partij van de Dieren in de Telegraaf met de IRA en Sinn Féin. Medeondertekenaar dhr. R. de Mooij is
van de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven die verantwoordelijk is voor de
uitbraak van grote infectiehaarden van het corona-virus bij werknemers in slachthuizen.
Als we kijken naar waar het geweld en dreiging het afgelopen jaar daadwerkelijk vanuit is gekomen
(en dan hebben we het niet eens over het geweld tegen dieren) dan was dat van bepaalde
activistische veeboeren. Massaal overtraden zij de wet door met grote getale met hun tractors de
snelweg op te gaan, daarbij handhavers te intimideren bij hun acties, lijkkisten te vervoeren met de
namen van politici erop, in te rijden op de deur van een provinciehuis, in te rijden op een
politiepaard, een schutting omver te rijden waarachter zich mensen bevonden en zelfs een paar
rechercheurs te gijzelen. Bij een regiobijeenkomst van de Partij voor de Dieren in Ede kwamen
boeren bijeen en werden massaal de tractoren dreigend opgesteld rond het conferentiecentrum,
zogenaamd om een oogje in het zeil te houden.
Op internet fora van veehouders staan vele (doods)bedreigingen richting diervrienden te lezen. Deze
kunnen daar op zeer brede instemming rekenen. Maar ook parlementsleden zoals Tjeerd de Groot
moeten het ontgelden, hem mond dood willen maken is nog het minste. Op het Malieveld werd de
heer de Groot de microfoon uit de hand gerukt toen hij zijn mening uitte, maar die was de boeren
niet welgevallig. Ook uit het onlangs verschenen artikel in het Reformatorisch Dagblad van 19 juni
blijkt dat in de besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force (FDF) doodsverwensingen en
scheldkanonnades richting politici aan de orde van de dag zijn. Vooral D66-Kamerlid Tjeerd de Groot,
die eerder pleitte voor het halveren van de veestapel, moet het ontgelden. Zie voor het hele artikel
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/doodsverwensingen-aan-politici-in-boerengroep-1.1673180
In de brief van 17 juni worden politieke partijen en dierenorganisaties ervan beticht geen afstand te
nemen van acties van dierenrechtenactivisten. Dit is de omgekeerde wereld omdat het hier
doorgaans gaat om zeer vreedzame acties die burgers voeren vanuit hun levensovertuiging, en van
journalistiek undercover onderzoek dat de realiteit laat zien van het lijden dat dieren moeten
ondergaan. Zij maken gebruik van hun grondwettelijk recht op protest. Het is zeer schrijnend dat na
het uitkomen van deze schokkende beelden van dierenmishandeling, bijvoorbeeld die van het
slachthuis Westfort in IJsselstein waar ook medewerkers van de overheid werden gefilmd die varkens
op hun laatste gang sloegen, door de politiek niet onmiddellijk actie wordt ondernomen en zij niet
onmiddellijk opkomt voor de weerloze slachtoffers.
3

Terwijl de briefschrijvers van de diergebruiksector bepaalde politici beschuldigen van aanmoediging
tot dierenactivisme, laten veel conservatieven politici zich voor het karretje spannen van de veeindustrie. Zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zelfs vorig jaar tijdens een
bijeenkomst van varkensboeren deze opgeruid door middel van zijn taalgebruik om ons hard aan te
pakken en te mogen mishandelen met hogedrukspuit. Zie
https://www.pigbusiness.nl/artikel/227639-minister-grapperhaus-activisten-saboteren-slopenvernielen-en-moeten-achter-tralies-of-land-uit/. Tegen minister Grapperhaus loopt een onderzoek
naar zijn uitspraken op de ALV van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. De ingediende
klacht gaat over aanzet tot diefstal, oproepen tot geweld en discriminatie. Deze zelfde minister was
van plan om met een wet te komen waardoor mensen die volgens hun levensovertuiging opkomen
voor de allerzwaksten, hard zouden worden aangepakt, zie
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/06/26/pleidooi-voor-hogere-straffen-dierenactivisten.
Iets wat geheel indruist tegen artikel 1 van onze grondwet.
Het recht op vrije meningsuiting en het uitoefenen van het demonstratierecht en het uitvoeren en
publiceren van onderzoek naar de leefomstandigheden van dieren in de industrie karakteriseren de
briefschrijvers onterecht als stigmatiseren en demoniseren van de vee-industrie.
Onze samenleving verandert. Het wordt steeds meer mensen in Nederland duidelijk dat de manier
waarop er met dieren in de industrie om wordt gegaan moreel en ethisch volstrekt onaanvaardbaar
is en daarbij ook nog eens niet houdbaar voor ons klimaat, en economisch niet zelfstandig is - en
immense kosten en leed voor de volksgezondheid veroorzaakt. Dat deze sector niet wenst te stoppen
en dit als imagoschade ziet, is geen excuus voor de overheid om burgers die tegen deze manier van
omgang met dieren zijn, te gaan demoniseren en anders te gaan behandelen en benadelen.
Aangezien wij het onderwerp van gesprek zijn verwachten wij van u om ook uitgenodigd te worden,
mocht er op korte termijn zoals de diergebruiksector verzoekt een gesprek komen om een concrete
strategie voor deze problematiek te bespreken. Mocht er geen gesprek komen dan stellen wij het
alsnog op prijs om een open en eerlijk gesprek te voeren met u allen over het stigmatiseren en
demoniseren door bepaalde politici en de diergebruiksector van mensen die opkomen voor de
rechten van dieren.
In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

Ds. Hans Bouma, Sandra van de Werd, Geoffrey Deckers en Erwin Vermeulen
Dierenrechten Alliantie
Postbus 93029
2509 AA Den Haag
E-mail: info@dierenrechtenalliantie.nl
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