Nertsenhouder nog steeds bontfokker?
Pelsdierenhouderij nog steeds bontfokkerij?
Nog steeds wordt door diverse anti-bontgroeperingen maar ook door journalisten en politici met
betrekking tot de pelsdierenhouderij stug vastgehouden aan ouderwets, in de ogen van sommigen,
negatief woordgebruik. Terwijl een varkensfokkerij in de media allang een varkenshouderij is
geworden en een kalverenfokkerij een kalverenhouderij, worden nertsenhouders nog vaak doelbewust
bontfokkers genoemd.
Internet
Wanneer we bij Google zoeken op internet naar de woorden pelsdierenhouder of pelsdierenhouderij,
vinden we meteen de NFE (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders), de Tweede Kamer,
Wageningen UR of bijvoorbeeld het Productschap bij de eerste 10. Zoekt u echter op bontfokker of
nertsenfokkerij krijgt u een heel ander lijstje te zien nl.: Bont voor Dieren, Indymedia, Ravage en zelfs
de site van de Socialistische Partij.
Ouderwets negatief woordgebruik
In feite is er niets mis met het woord "fokkerij". Toch heeft dit door de jaren heen in de ogen van
sommigen enigszins een negatief imago gekregen. Fokken klinkt volgens hen alsof je onverantwoord
met dieren omgaat. Waarschijnlijk hebben goede honden’fokkers’ die bewust heel verantwoord met
hun ras omgaan ook wel eens last van deze enigszins nare bijsmaak. De NFE gaat met haar tijd mee
en heeft er daarom al jaren geleden voor gekozen om het woord ‘fokker’ in haar jargon niet meer te
gebruiken maar dit (zoals ook in andere veehouderijsectoren gebeurd is) te veranderen in ‘houder’.
"Houden" betekent ook meer dan "fokken", het is de totale manier van omgaan met een dier. Het
vakblad ‘De Pelsdierenfokker’ is daarom al jaren geleden omgedoopt tot ‘De Pelsdierenhouder" en het
fokkerijprogramma is al jaren geleden een managementsysteem geworden. Nertsen worden in
Nederland namelijk onder natuurlijke omstandigheden gehouden. Zij krijgen geen extra warmte, geen
extra licht en (heel belangrijk) zij krijgen nog steeds maar één keer per jaar een nest met jonge pups.
Desondanks zijn nertsenhouders of pelsdierenhouders bij Bont voor Dieren nog steeds bont- en
pelsdierenfokkers en heeft het Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij (Krista van Velzen) het
nog steeds over nertsenfokkers. Welzijnsvriendelijke familiehuisvestingen waarin je een heel nest
pups tot aan de pelstijd bij de moeder laat (uniek in de veehouderji) zullen tot in lengte van dagen door
hen ‘draadgazen kooitjes’ genoemd blijven worden.
Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen
Bent u ook toevallig via een van deze negatieve? woorden terechtgekomen op onze site? Heeft het
toch nut gehad om een korte toelichting op de gang van zaken te geven. In feite maakt het natuurlijk
niet uit hoe het "beestje" genoemd wordt. Ook met de ‘bontfokkerij’ is helemaal niets mis. Daarover
leest u alles op deze site."

