Waar of niet waar?
U kent de spelletjes wel: "Wat is waar?" of "Waar of niet waar?" De
pelsdierenhouderij wordt regelmatig uitgedaagd om deel te nemen aan een
soortgelijk welles-nietes spel. In hun bekende woordgebruik proberen
tegenstanders van de pelsdierenhouderij regelmatig de Nederlander het gevoel
aan te praten dat deze sector verboden zou moeten worden. Zonder het welles
nietes spelletje te willen meespelen volgen hieronder overzichtelijk
puntsgewijs een aantal meningen en uitspraken over de pelsdierenhouderij:
Uit onderzoek is gebleken dat het de Nederlandse bevolking niet uitmaakt waarvoor we dieren
houden, als dit maar op een welzijnsvriendelijke manier gebeurt. In 2000 voerde het NIPO een opinie
onderzoek uit onder Nederlanders waarbij maar liefst 71% van mening was dat: "het in principe niet
uitmaakt waarvoor je dieren houdt, als je het maar doet op een manier waarbij rekening wordt
gehouden met het welzijn van het dier". Vrij vertaald betekent dit: zolang we goed voor dieren
zorgen maakt het niet uit of we dieren opeten, dragen of bijvoorbeeld houden voor sport of
gezelligheid. Maurice de Hond heeft deze vraag onlangs opnieuw gesteld en kwam nu, 5 jaar later,
zelfs op 81% uit.
Uit diverse erkende wetenschappelijk onderzoeken (nationaal en internationaal) is gebleken dat het
welzijn van de nerts op een pelsdierenfarm goed is. De internationaal gerespecteerde prof.
Wiepkema zei daarover al in 1994: "Nertsen op de farm gehouden zijn als gedomesticeerd te
beschouwen. Nertsen zijn ontegenzeggelijk de weg van domesticatie opgegaan. Ze vertonen de
meeste van de genoemde eigenschappen: ze zijn niet schuw, wel nieuwsgierig, soms zelfs handtam,
groeien en reproduceren zonder grote problemen. De nertsenhouderij is vanuit welzijnsoogpunt
aanvaardbaar. "
Nertsen op boerderijen leven op "draadgaas" omdat uit onderzoek is gebleken dat dit de meest
hygiënische vorm is en nertsen hier geen enkele moeite mee hebben. De grootte van de ren is naar
aanleiding van de verordening in 2004 aangepast (vergroot) maar niet alléén bepalend voor het
welzijn van de nerts. Voldoende kooiverrijkingen zijn zeker zo belangrijk. Daarnaast hebben de dieren
ook een nachthok met strooisel tot hun beschikking. Nog steeds wordt volop onderzoek gedaan naar
het welzijn van de landbouwnerts. De sector heeft zelfs een eigen onderzoeksaccommodatie in
Ederveen waar belangstellenden ook op bezoek kunnen om dit met eigen ogen te aanschouwen.
Over het nut van het houden van nertsen voor bont mogen wij van mening verschillen. Wij
respecteren ieders mening en hopen dat dit (ook al lijkt dat soms niet het geval) wederzijds is.
Nepbont is vaak prachtig maar is absoluut niet vergelijkbaar met een warm en duurzaam product als
natuurlijk bont. De populariteit van bont is de laatste jaren enorm gestegen en de winkels hangen er
vol mee. De huidige consument kiest tegenwoordig vaker bewust voor echt en verantwoord bont.
Pelsdierenhouders moeten in Nederland voldoen aan welzijnsregels die officieel zijn
vastgelegd in de "verordening welzijnsnormen nertsen". Het Productschap Pluimvee en Eieren
heeft op verzoek van de minister van LNV regels over de nertsenhouderij opgesteld en voert de
welzijnsregels uit voor de overheid. Deze verordening is voorgelegd aan het ministerie van LNV, de
Tweede Kamer maar ook aan organisaties zoals de Dierenbescherming en Bont voor Dieren.
Aangezien de organisatie Bont voor Dieren alleen geïnteresseerd is in een verbod van de
pelsdierenhouderij, en niet in verbeteringen van het welzijn van de nertsen, distantiëren zij zich
hiervan en willen zij hier niet over meepraten. Zij hebben er voor gekozen om niet deel te nemen aan
dit democratische proces. Pelsdierenhouders worden jaarlijks uitgebreid door een onafhankelijk
controle instituut gecontroleerd of zij zich houden aan deze welzijnsregels, die zelfs verder gaan dan
in de Europese aanbevelingen zijn voorgesteld. Eventuele overtreders worden door een
tuchtcommissie zwaar beboet. Bijna alle pelsdierenhouders zijn aangesloten bij de
belangenvereniging de NFE die zich inzet om de goede naam van de sector te waarborgen.
De Nederlandse pelsdierenhouderij is trots op haar vooruitstrevende houding ten aanzien van
dierenwelzijn. Ons Plan van Aanpak uit 1995 heeft het uiteindelijk door toedoen van voormalig

landbouw minister Brinkhorst binnen de politiek niet gered waardoor dierenwelzijnregelgeving een
achterstand van 8 jaar opgelopen heeft. In navolging van dit plan zijn er voor Europa in 1998 wel
aanbevelingen opgesteld gebaseerd op dit plan. Inmiddels loopt Nederland internationaal weer
voorop, door als een van de weinige landen in 2004 werkelijke officiële regelgeving op papier
vast te leggen.
In sommige Europese landen is de pelsdierenhouderij inderdaad verdwenen. De enige
pelsdierenhouder die Oostenrijk nog "rijk" was gaat nu dagelijks met zijn fietsje de grens over naar
zijn, met overheidsgeld duur betaalde, splinternieuwe veel grotere nertsenfarm in Tsjechië. In
Engeland durfden enkele oudere pelsdierenhouders de strijd niet meer aan tegen de zeer
terroristische, mensbedreigende actievoerders, en kozen noodgedwongen eieren voor hun geld.
Sommigen hebben nu, dankzij de schadeloosstelling van de Engelse overheid, een veel groter bedrijf
elders in de wereld. Italië en Zweden zitten nu in een procedure waarbij zij de welzijnsregels zo zwaar
willen maken dat commerciële pelsdierenhouderij onmogelijk wordt. Het is nog maar zeer de vraag
waar dit toe lijdt.
Bont is in de mode en veel topontwerpers in de wereld, ook in Nederland, werken met echt bont. De
wereldproductie stijgt nog ieder jaar, niet alleen in Rusland, Noord Amerika en China, maar ook in
vrijwel alle landen van Europa. Nieuwe verwerkingstechnieken hebben het product modieuzer en
draagbaarder gemaakt, ook voor de gewone vrouw. De huidige consument verschuilt zich niet meer
achter vage ethisch filosofe verhandelingen. Men is minder hypocriet en heeft respect voor veganisten
maar, wie vlees eet en leer draagt, kan ook gewoon bont kopen!

