
Meldingsformulier 

RID nummer en regio 11 ZAANSTREEK-WATERLAND 

RID referentie-nr. 	2007-10 

AIVD referentie-nr 

Datum 	 19 februari 2007 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteu r 

Aan 	 AIVD, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	Ja, dd. 19 februari 2007 

Onderwerp 	 Demonstratie/manifestatie Zaanstreek 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op woensdag 14 februari 2007, omstreeks 13.00 uur, werd ter hoogte van perceel Zuideinde 70 to 

Landsmeer, een protest demonstratie gehouden bij Thermo Fisher Scientific. 

De demonstratie was op 8 februari 2007 aangevraagd door 

namens de organisatie "Anti Dierproeven Coalitie". 

Blijkens Internet, o.a. www.stoodieroroeven.orq en www.indymedia.nl, is de Anti Dierproeven Coalitie 

op 1 februari 2007 opgericht en voeren zij actie tegen Huntindon Life Sciences (HLS). 

Door collega's werden de namen genoteerd van de vijf aanwezige demonstranten; 

De demonstranten stonden met spandoeken en megafoons. 



N r. 2828004/01 

Open bronnen 2007 week 8 (19-23 februari) 
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2 

Dieren 

Demo's op 20070226 

De AntiDierproeven Coalitie organiseert op 20070226 demonstraties bij connecties van HLS. 
Het schema is: 9.30-11.30 uur bij PerkinElmer te Groningen, 13.00-15.00 uur bij Astellas te 
Meppel, en 16.00-18.00 uur bij Astellas te Zwolle. 

Demo's op 20070302 

Op 20070302 organiseert de Anti Dierproeven Coalitie een aantal demonstraties. Programma: 
8.00 uur bij Novartis te Arnhem, 12.00 uur bij Sandoz te Almere, 15.00 uur bij Bayer te 
Mijdrecht. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	12 Kennemerland 
RID referentie-nr. 	1381/2007 
Datum 	 25-04-2007 

Rapporteu r 

Aan 	 AIVD, t.a.v. team 
Telefonisch ingelicht 	ja, dd. 25-04-2007 
Onderwerp 	 Demonstratie DGM 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 23-04-2007 heeft er bij het bedrijf Dangerous Goods Management, gevestigd Schipholweg 307 to 
badhoevedorp een demonstratie plaats gevonden. 
Gebleken is dat door 	 namens de Anti 
Dierproeven Coalitie bij de gemeente Haarlemmermeer een aankondiging van demonstratie is 
gedeponeerd. 
Betrof de 	groep bestaande uit 10 aktievoerders, w.o. 2 vrouwen en Engelse demonstranten. 
Men heeft zich keurig aan de regels gehouden. 

DE KORPSCHEF VAN KENNEMERLAND 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	13 Amsterdam Amstelland 

RID referentie-nr. 	28237-07 

AIVD referentie-nr 

Datum 	 24 april 2007 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 

Aan 	 AIVD, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	Ja, dd. 24 april 2007 

Onderwerp 	 Demo Beursplein 5 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op maandag 23 april 2007 omstreeks 18.00 uur is er door de ADC een demonstratie gehouden op het 

Beursplein 5 te Amsterdam tegenover het'gebouw van Euronext. 

Deze demonstratie was middels de site van ADC www.stopdierproeven.nl, aangekondigd. 

De demo bestond uit het uittalen van posters en spandoeken met daarop afbeeldingen van verminkte 

dieren. Tevens was er een tafeltje geplaatst met daarop infomateriaal en een petitieformulier. 

De mensen die het beursgebouw verlieten werden middels megafoon toegeroepen met teksten als, 

it's a shame, shame on you, you are responseble. Puppykiller ed. 

Door twee jeugdige demonstraten, een jongen en een meisje, werden werknemers van de beurs 

enkele meters gevolgd en werden er afbeeldingen van verminkte dieren voor hun gezicht gehouden. 

Deze demonstranten zijn tot de orde geroepen en hun gemaand op het Beursplein te blijven en de 

werknemers van de Beurs niet te hinderen. Hieraan werd gehoor gegeven. Later blijken dit Engelsen 

te zijn. 

Omstreeks 18.30 uur werd de demonstratie afgebroken. 

Samenstelling groep, drie Britten, drie Spanjaarden, vijf Nederlanders en een Vlaming. 

De korpschef van van Amsterdam Amstelland, 

voor deze, 

het Hoofd van de RID, 



GLOBA 
OPEN 

Future Events 

Wednesday 25th April to Sunday 6th May 2007 

Wednesday 25th April 2007 

Anti Dierproeven Coalitie / SHAC protests in Holland and Belgium 

Holland and Belgium -- The Anti Dierproeven Coalitie group will again be holding protests in 
Holland and Belgium in support of the SHAC campaign and the World Week for Laboratory 
Animals'. All the premises have been the subject of previous actions from the group which 
does not appear to be attracting any additional support at present. 

The group held announced actions in Holland on 23rdand 24th April 07. Protest continues 
today, 25th, in Holland before the group ends the week with two days of demonstrations in 
Belgium. The remaining announced protests are as follows - 

Netherlands - 
Wednesday 25th April 2007 
07.30 - 10.00 Novartis,Raapopseweg 1, Arnhem 
11.30 - 12.30 Actelion,Beneluxlaan 2B, woerden 
13.30 - 14.45 Astrazeneca, Louis Pasteurlaan 5, Zoetermeer 
15.30 - 19.00 Sanofi-Aventis,Kampenringweg 45 D-E, Gouda 

Belgium - 
Thursday 26th April 2007 
08.00 - 10.00 GSK, Rue du Tilleul 13, Genval 
11.00 - 12.30 AstraZeneca, Egide Van Ophemstraat 110, Ukkel 
13.00 - 14.30 Novartis, Troonstraat 108, Elsene 
15.00 - 18.00 Euronext, Beursplein, Brussel 

Friday 27th April 2007 
11.00 - 13.00 Bayer, Wakkensesteenweg 47, Tielt 
13.30 - 15.00 Bayer, Zwijndrecht 
15.30 - 18.00 AstraZeneca, Schaessestraat 15, Destelbergen 

Weekly anti-armament protest in Brighton 

Anti-armament activists are involved in regular protest against EDO MBM Technologies Ltd 
weapons components factory at Home Farm Road in Moulescoomb, Brighton. The protest, 
organised by the Smash EDO group, takes place between 4pm and 6pm every Wednesday 
outside the premises. 

On Monday 23rd April 07 a trial commenced at Brighton Magistrates' Court against three 
protesters from the smash EDO MBM campaign. They have been appealing for their 
supporters to attend the Court. If the trial continues the level of protest at EDO may remain 
low for this week. 

Wednesday protest at NIMR in London 

The Mill Hill Anti-Vivisection Alliance holds a late afternoon and early evening demonstration 
outside the National Institute for Medical Research (NIMR) in The Ridgeway, Mill Hill, London, 
NW7, every Wednesday evening. At present, only three or four regular protestors are 
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Rid 07 Gelderland-Midden 
M285D246 

Onderzoeksrapport 

RID nummer en regio 	 07 Gelderland-Midden 

RID referentienummer 	M285D246 

Onderwerp 

Bericht op 

Bestemd voor eenheid 

Directie 

Registratienummer 

Rapporteur 

25-04-2007 

Datum rapport 01-05-2007 

Datum actie 25-04-2007 

Subject(en): 

Object(en): 

Inhoud van het onderzoek: 

Op 25 april 2007, omstreeks 7:30 uur, vond er een demonstratie pleats bij Novartis gelegen aan de 
Raapopseweg 1 te Arnhem. Aanwezig zijn ongeveer een tiental demonstranten van de Antidierproeven 
Coalitie te Assen. De demonstranten hadden borden bij zich met daarop afbeeldingen mbt dierenleed. Doel 
van de demonstratie was om de medewerkers van Novartis te informeren dat Novartis is betrokken bij 
dierproeven etc. Bij de poort van het Novartis terrein werden medewerkers gehinderd belemmerd door de 
demonstranten. De sfeer werd omschreven als grimmig en de demonstratie had een agressiever vorm dan 
voorheen. Op een gegeven moment werden de demonstranten gevorderd om weg te gaan. Hierop beledigde 
een aantal demonstranten de aanwezige politie wat resulteerde in drie aanhoudingen waarbij 'lichtelijk' verzet 
werd gepleegd. De beledigende teksten bestonden uit de woorden "Fucking Nazi's en Dickheads". 



N r. 2872847/01 

Open bronnen 	week 23 2007 (4-8 jun) 
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Nr. 2872847/01 

Dieren 

• Demodag 8 juni 

SHAC heeft een nieuw target, Allianz, en ADC haakt daar meteen op in. Allianz blijkt 600.000 
aandelen in HLS to hebben gekocht. 
Het schema van de demo: 
08:00 uur: Allianz, Rotterdam 
11:30 uur: Allianz, Alphen a/d Rijn 
13:45 uur: Actelion, Woerden 
14:45 uur: Bristol Myers Squibb, Woerden 
16:00 uur: Allianz, Nieuwegein 

• Succes in strijd tegen HLS 

Allianz heeft de 600.000 aandelen HLS die ze bezaten van de hand gedaan. 
De door ADC aangekondigde demo's bij Allianz gaan daarom niet door. In plaats daarvan wordt 
er geprotesteerd bij Robeco en Axa, die beide ook aandelen HLS bezitten. Het nieuwe demo- 
schema voor as vrijdag is als volgt: 
8:00 uur: Robeco, Rotterdam 
12:00 uur: Actelion, Woerden 
13:15 uur: BristolMyersSquibb, Woerden 
15:00 uur: AXA, Utrecht 



Weekly Digest 
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Be Aware — Be Up-To-Date — Keep the Threat in Perspective 



GLOBA 
OPEN 

Future Events 

Wednesday 20th June to Sunday 1st July 2007 

Be Aware — Be Up-To-Date — Keep the Threat in Perspective 



GLOBA 
OPEN 

Thursday 21st June 2007 

SHAC related protests in Belgium 

Belgium -- On Thursday 21st June 07 protests the Dutch / Belgian SHAC group 'Stop Dier 
Proeven,' will again be holding announced demonstrations in Belgium. The group of around 
ten, mainly male protestors will again be armed with megaphones and banners. It is hoped 
that the police will restrict their level of protest. The times and locations are announced as 
follows - 

8am to 10am - Novartis Vilvoorde, Medialaan 40. 
11am to12.30pm - Robeco, Louizalaan 81 bus 6 (6de verdieping), Brussel 
1pm to 3pm - NYSE Euronext, Beursplein, Brussel 
3.30pm to 6.30pm — GSK in Genval, Rue du Tilleul 13. 

Be Aware — Be Up-To-Date — Keep the Threat in Perspective 



Updates on Animal Rights Campaigns 
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GLOBA 
OPEN 

France -- French activists, supported / directed by the Belgian / Dutch 'Anti Dierroeven 
Coalitie' group, announced their intention of supporting the SHAG campaign by holding more 
protests in France from Wednesday 13th to Friday 15th June 07. Organisers gained 
permission from the authorities to hold the protests. 

On Wednesday 13th June 07 between 15 / 20 activists, travelling in at least three vehicles, 
held demonstrations in front of the following three premises - 

NYSE Euronext, 39, rue Cambon, 75039 Paris from 07.30 to 10.30am 
Sanofi-Aventis ADF, 174 Avenue de France, 75013 Paris from 11.00am to 1pm 
GSK, 100 Route de Versailles, 78163 Marly-Le-Roy from 3pm to 7pm 

The noisy protests were once again led by the more militant Dutch group who on this 
occasion gathered greater French support. Initial indications are that UK activists were not 
involved. So far, there have been no reports of any overnight 'home visits' or actions taken on 
the following two days. 

Be Aware — Be Up-To-Date — Keep the Threat in Perspective 



Rid 07 Gelderland-Midden 
M337D294 

Meld ingsformulier 

RID nummer en regio 	07 Gelderland-Midden 

RID referentienummer 	M337D294 

Datum rapport 
	

17-07-2007 

Rapporteur 
	

R07 

Aan 	 Aivd, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	 Nee 

Onderwerp 	 Demonstratie Novartis 12-07-2007 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 12 juli 2007 heeft een demonstratie plaatsgevonden bij Novartis, Raapopseweg 1 te Arnhem. De 
demonstratie is aangevraagd door de Anti-Dierproeven Coalitie, Postbus 222 te Assen. 

De deelnemers arriveerden om 15.00 uur. Aantal: 16 personen, inclusief drie lokale deelnemers. 

De demonstratie is zonder incidenten verlopen (einde 18.15 uur). 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 09 UTRECHT 
RID referentie-nr. 	07/2033 
AIVD referentie-nr 
Datum 	 1 augustus 2007 
Prioriteit 	 : Normaal 
Rapporteur 	 R09 

Aan 	 AIVD, t.a.v. team 
Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 
Onderwerp 	 Demo Anti Dierproeven Coalitie 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 12-07-07 heeft de ANTI DIERPROEVEN COALITIE met 15 man/vrouw gedemonstreerd bij de 
vestiging van Glaxosmitkline aan Huis ter Heideweg 62 to Zeist. 

Een demonstrant was als puppy verkleed. De demonstratie is verder 
rustig verlopen en men heeft zich aan de voorwaarden van de vergunning gehouden. 

DE KORPSCHEF VAN DE REGIO UTRECHT, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



• Regionale Informatie Organisatie 
Regionale Inlichtingendienst 

Adres Doelwater 5 
3011 AH Rotterdam 

Postadres Postbus 70023 
3000 LD Rotterdam 

Internet www.politie-rotterdam-rijnmond.n1 

LITIE 
Rotterdam-Rijnmond 

Behandeld door 

Datum 

Pagina 

• 

Politie Rotterdam-Rijnmond 
30 jut 2007 
1 van 1 

Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	: 17 Rotterdam Rijnmond 
RID referentie-nummer 	: 16257/2007/17 
AIVD referentie-nr 	 : nvt 

Datum 	 : 30 jut 2007 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 	 : R17 

Aan 	 : AIVD, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	: N.v.t. 

Onderwerp 	 : Antidierproef Coalitie 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op zaterdag 28 juli 2007, had Anti-dierproef Coalitie een stand opgezet, op de Beurstraverse in 
Rotterdam-Centrum. De gebruikelijke posters van Hunting Life Science waren opgehangen en de 
stand lag vol met full color folders van ADC. 

Voor de stand 
waren drie jonge mannen druk bezig het winkelende publiek aan te spreken en te motiveren een 
petitie te tekenen. In totaal was de stand bemand met 5 personen 

De stand werd door passanten druk bezocht en men tekende veelvuldig de petitie. Tevens was er 
de mogelijkheid geld te doneren in verschillende potjes. 

De Korpschef van de regio Rotterdam Rijnmond, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID. 



•Nr. 2915442/01 

Open bronnen 	week 29 (16-20 juli 2007) 
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2 

Dieren 

• Verslag demo 20070713 

Op de site van ADC staat een verslag van de demo's van 20070713. Als eerste werd Hartelust 
bezocht. In tegenstelling tot de vorige keer, liet eigenaar Roberto Hartelust deze keer zijn 
gezicht niet zien. Wel werden de demonstranten door Hartelust gefilmd. Daarna werd 
gedemonstreerd bij Notox in Den Bosch. Dit bedrijf gaf, op voorwaarde van anonimiteit, een 
rondleiding aan dagblad De Pers. De activisten van ADC achterhaalden al snel om welk bedrijf 
het ging en stonden tot 20:00 uur voor de deur, met de belofte terug to komen. 
Van diverse deelnemers aan de demo staan duidelijke foto's bij het verslag. 



N r. 2924746/01 

Informatierapport 

Onderwerp ARG 2007 

Aan RID 

Operatienaam 

Operatienummer 

Registratienummer 	0000000/01 

Infonummer 	 1 

Team 

GAZO 

Ontmoetingsdatum 

Datum rapport 	23 augustus 2007 

Rapporteur 	 SI1 

Aantal bijlagen 

Van donderdagavond 9 t/nn dinsdagmorgen 14 augustus werd op de camping tot Vrijheidsbezinning in 

Appelscha de Animal Rights Gathering 2007 gehouden. 

De organisatie was in handen van Anti Dierproef Coalitie Nederland/Belgie en Respect voor Dieren. 

Verantwoordelijk voor de organisatie waren vooral: 

Tijdens deze gathering kwamen circa 300 dierenrechtenactivisten uit de volgende landen bijeen: 

Encieland, Oostenriik, Frankriik, Soanie, Italie, Finland, Denemarken, Kroatie, Duitsland, Zwitserland, 

USA, lerland, Polen en Nederland.  

Het merendeel van de deelnemers aan de gathering heeft op donderdag 9 augustus eerst in 

Amsterdam deelgenomen aan een grote demonstratie. 

De demonstratie is vrij rustig verlopen. Tijdens de gelopen route werd stilgestaan bij bedrijven die 

dierenrechten aantasten: Maison de Bonneterie Guess Spoilt en nog wat bontwinkels vanwege het 

verkopen van kleding waarin bont is verwerkt. Deutsche Bank effectenbedrijf vd Moolen en NYSE 
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vanwege een aandelenrelatie met HLS in Engeland. Bij het advocatenkantoor van Bohler werd ook 

stilgestaan, maar nu uit dank voor de ondersteunende activiteiten t.b.v actievoerders door dit 

advocatenkantoor. 

Het Iaatste protest tijdens de demonstratie vond plaats op Beursplein 5 bij NYSE. Hier werd door een 

kleine groep activisten waaronder vooral Engelsen een poging gedaan het pand Beursplein 5 binnen 

to dringen. Zowel door de politie als door organisatoren 	 en 	 werd deze 

poging in de kiem gesmoord. 

Met drie bussen (van Eigengereid en Theaterstraat), auto's en het openbaar vervoer reisden veel 

deelnemers aan de demonstratie vervolgens naar Appelscha. 

Bij de anarchistische camping tot Vrijheidsbezinning in Appelscha was veel pers aanwezig en ook 

politicus 	De activisten hebben de politicus en de pers evenwel de toegang tot de camping 

ontzegd. 

Ook was er vrij veel politie aanwezig. Toen de politie op grote schaal ID controles ging houden bij 

activisten, die zich in de buurt van de camping verplaatsten, ontstonden er problemen. 

De Nederlandse organisatoren wilden nadrukkelijk geen gewelddadige acties tijdens de gathering, 

omdat dergelijke acties hun campagne slechts schade zouden toebrengen. 

Dagelijks kwam op de camping een soort stuuraroep bijeen, die verantwoordelijk was voor een goed 

verloop van de gathering. 

Alle deelnemers vonden onderdak in een tentje op de camping, in de op de camping aanwezige 

caravans, in een van de twee grote tenten of in de gymzaal en het campinggebouw. 

Op vrijdag 	maandag werden de hele dag door workshops gehouden die zeer goed werden 

bezocht. In de avonduren was er nog een enkele workshop of socializing bij het kampvuur. 

Tijdens de gathering zijn er geen plannen ten uitvoer gebracht een ondersteunende actie uit to 

voeren. 

De meeste belangstelling was er voor de workshop van 	 , die op de gathering ook zijn 

nieuwe boek aan het promoten en zelfs signeren was. 
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Op zaterdagavond werd er een workshop in het Nederlands gehouden. Tijdens deze workshop 

hebben 	 en 	 de nieuwe actiecannpagne van ADC gepresenteerd. 

Door de arrestaties in Engeland dit voorjaar is de SHAC campagne een beetje in het slop geraakt. 

Aangekondigd werd dat de diverse landen een meer op het eigen land gerichte campagne zullen 

starten. De centrale rol van ADC in het Europese verzet tegen HLS komt op een laag pitje to staan. 

De campagne in Nederland en Belgie gaat zich vooral richten op de firma Hartelust uit Tilburg, de 

firma Harlan uit Horst en de plannen van de gemeente Venrav om een bioscience Dark te gaan 

inrichten voor vooral kleinere bederijven in deze sector. Daarnaast zal toch wel enig aandacht besteed 

gaan worden aan bedrijven die samenwerken met HLS. 

Tijdens de discussie werd door een circa 35 jarige Nederlandse activist 	benadrukt dat er 

vooral homevisits gehouden moesten worden. 

Ter financiering van de campagne in Nederland zullen met grote regelmaat infostalls worden 

gehouden. 	 van ADC zullen hierbij West- en Zuid- Nederland voor hun rekening 

nemen. 	 zullen de stalls in Noord- en Oost Nederland gaan uitvoeren. 



Nr. 2941992/01 

Informatierapport 

Onderwerp ADC campagne 

Operatienaam 

Operatienummer 

Registratienummer 	0000000/01 

Infonummer 	 1 

Team 

GAZO 

Ontmoetingsdatum 	5 

Datum rapport 	10 september 2007 

Rapporteur 	 SI1 

Aantal bijlagen 

ADC demonstratie in Venrav en Tilburg 

Op donderdag 29 augustus heeft ADC een aanvang gemaakt met een nieuwe campagne in Venray. 

Het betreft legale demonstraties tegen de plannen van de gemeente Venray met plan ScienceLink.  

Een groep activisten uit Nederland en Belgie heeft van circa 1200 tot 1600 uur gedemonstreerd in het 

centrum van Venray. Via posters en het uitdelen van flyers werd het publiek in Venray geInformeerd 

over de plannen van de gemeente een bedrijvenpark to gaan inrichten voor bedrijven die zich met life 

sciences (veel proefdiergebruik) gaan bezig houden. 

De algemene reactie van het publiek op de actie van ADC was heel positief. Circa drie mensen uit de 

regio sloten zich uit sympathie een beetje bij de demonstratie aan. 

De actie zal regelmatig worden herhaald. De gemeente Venray heeft tot op heden alle medewerking 

gegeven, alsof men nog niet doorheeft dat de actie in feite tegen de gemeente is gericht. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 

RID referentie-nr. 

AIVD referentie-nr 

Datum 

Prioriteit 

Rapporteur 

13 Amsterdam Amstelland 

30378-07 

17 oktober 2007 

: Normaal 

R13 

Aan 
	

AIVD, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	, dd. 8 oktober 2007 

Onderwerp 
	

Dierenrechten 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 7 oktober 2007 tussen 16.00 uur en 20.00 uur en 9 oktober 2007 hebben er demonstraties plaats 

gevonden bij een congres genaamd Eurotox, welke plaats vond in de Rai te Amsterdam. 

De demonstraties zijn georganiseerd door Anti Dierproeven Coalitie. 

07/10/2007 

Op 7 Oktober hebben zich bij de ingang van het congres ongeveer 40 demonstranten verzameld. 

Deze zijn voorzien van megafoons en pamfletten. 

De groep blijft in eerste instantie op de afgesproken plaats staan en schreeuwt met gebruikmaking 

van megafoons leuzen in de richting van de bezoekers. 

Bezoekers die te dicht in de buurt van de demonstranten komen worden belaagd door middel van het 

slaan met de posters in de richting van de bezoeker en het met de megafoon schreeuwen in het oor 

van de bezoeker. 

Na enige tijd probeert de groep dichter in de buurt van de ingang van het congres te komen. Hierbij 

probeert men stukje voor stukje meer voor de ingang te gaan staan. 

De politie is op dat moment met 2 mensen aanwezig en al snel blijkt dat de aanwijzingen van de 

politie niet meer opgevolgd worden. 

Als een van de belangrijkste personen die al rennend en schreeuwend de bezoekers belaagde kan 

worden aangewezen. Hij was de animator van de demo en liep zeer opgewonden 

tussen de demonstranten en bezoekers in. Hij zorgde er voor dat de groep niet bleef staan op de 

afgesproken locatie. 

bemoeide zich met elke discussie en trachtte ook een megafoon, die door de 

politie was ingenomen, middels agressief gedrag naar de politieagente terug te krijgen. 
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Naast 	 zijn er nog vier verdachten aangehouden: 

Tijdens de Demonstratie ontstond ter een worsteling naar aanleiding van een aanhouding. 

Ten tijde van de demonstratie zag ik dat 	 opvallend op de 

achtergrond bleef en constant achter de groep dennonstranten bleef staan. 

De demonstratie is uiteindelijk na een vordering van de politie om zich aldaar to verwijderen 

beeindigd. 
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09/10/2007 

Op 9 oktober 2007 van 18.30 tot 20.00 uur heeft er een demonstratie van de Anti Dierproeven Coalitie 

plaats gevonden bij de Stopera in Amsterdam. In de Stopera is het Muziektheater gevestigd alwaar 

een diner werd verzorgd voor de bezoekers van Eurotox. 

Ongeveer 300 gasten kwamen ter plaatse middels een rondvaartboot. 

Bij de kade waar de gasten uitstapten had zich een groep van tussen de 15 en 20 demonstranten 

verzameld. 

Ook hier werd met megafoons, pamfletten en schreeuwen uiting gegeven aan de onvrede over 

dierproeven. 

De korpschef van van Amsterdam Amstelland, 

voor deze, 

het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	23 Limburg-Noord 

RID referentie-nr. 	07-312 

Datum 	 24 oktober 2007 

Rapporteur 	 R23 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	Ja, dd. 24 oktober 2007 

Onderwerp 	 lawaaidemo ADC bij Harlan Horst 5 oktober 2007 

Eva luatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 5 oktober 2007 wed er door de ADC een zogenaamde "lawaaidemo" gehouden bij 

proefdierenfokkerij Harlan Netherlands BV aan de Kreuzelweg 53 in Horst. 

DE KORPSCHEF VAN LIMBURG-NOORD 

voor deze, 

het Hoofd van de RID, 



Nr. 2969961/01 

Open bronnen 	week 43 2007 (22-26 oktober) 

Dieren 

• Protest tegen Sciencelink 

ADC geeft op Indymedia een stand van zaken mbt Sciencelink. 
Wethouder Heldens meidde de gemeenteraad dat de acquisitie volop loopt, maar dat er nog 
geen concrete toezeggingen zijn. De acquisitie richt zich grotendeels op Duitsland. ADC heeft 
naar eigen zeggen meer dan 100 life science bedrijven benaderd om niet met Sciencelink in 
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N r. 2969961/01 

zee to gaan. Bedrijven die niet reageren krijgen ADC op de stoep. De eerste demo's staan voor 
half november gepland. 



r. 2970024/01 

Open bronnen 	week 36 2007 (3-7 september) 

Dieren 

• Actie in Venray succesvol 

DeVrije meldt op Indymedia dat de actie van ADC in Venray succesvol is verlopen. Veel 
inwoners waren niet op de hoogte van de plannen van de gemeente voor de bouw van een 
proefdiercentrum. Gevolg: veel handtekeningen opgehaald, veel flyers uitgedeeld en veel 
posters die het centrum van Venray opsieren. 

• Eurotox conferentie 

ADC kondigt op Indymedia reeds acties tegen de Eurotox conferentie aan. Deze conferentie 
vindt plaats van 7-10 oktober in de RAI, en ADC zal in ieder geval op 20071007 bij de ingang 
aanwezig zijn met megafoons, fluitjes, en trommels. Ook publiceren ze de lijst van sponsors en 
exhibitors, waaronder diverse bekende targets van ADC. 



r. 2970026/01 

Open bronnen 	week 34 2007 (20-24 augustus) 

Dieren 

• Protest tegen Science Link 

ADC start de campagne tegen Science Link op 20070829. Science Link is een gepland 
bedrijventerrein langs de sneiweg bij Venray, dat plaats moet bieden aan bedrijven die zich met 
proefdieronderzoek bezig houden. Proefdierfokker Harlan uit Horst zal dieren leveren en wil ook 
zeif proefdieronderzoek doen. ADC verzamelt 20070829 in 11:30 uur op het station van Venray. 
Ook komen er auto's uit Amsterdam en Zwolle. Verder worden mensen opgeroepen een 
beleefde protestmail naar de verantwoordelijk wethouder to sturen: lei.heldens@venray.nl. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 

RID referentie-nr. 

AIVD referentie-nr 

Datum 

Prioriteit 

Rapporteur  

21 BRABANT NOORD 

U.2007.11.14.280 

14 november 2007 

R21 

Aan 
	

AIVD, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	, dd. 

Onderwerp 
	

Actie ADC bij Notox in Den Bosch dd 9-11-07 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op vrijdag 9 november 2007 werd door dierenrechtenactivisten van "Anti Dierproeven Coalitie" (ADC) 

actie gevoerd bij het bedrijf van Notox gevestigd aan de Hambakenwetering in 's-Hertogenbosch. 

Het doel van de betoging was om personeel van dit bedrijf to informeren over de directe banden die 

dit bedrijf onderhoud met de proefdierindustrie. 

In de namiddag van vrijdag 9 november 2007 verscheen een elftal dierenrechtenactivisten bij het 

bedrijf van Notox in 's-Hertogenbosch alwaar actie werd gevoerd. 
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DE KORPSCHEF VAN DE REGIO BRABANT NOORD, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 
RID referentie-nr. 
AIVD referentie-nr 
Datum 
Prioriteit 
Rapporteur 

13 Amsterdam Amstelland 
31099-07 

11 december 2007 

R13 I 

Aan 
	

AIVD, t.a.v. team 
Telefonisch ingelicht 
	

Nee, dd. 
Onderwerp 
	

Vertrek ADC naar Venray 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 60 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 8 december 2007 tussen 10:00 en 10:25 uur, is een groep demonstranten vertrokken vanuit 
Amsterdam om deel te nemen aan een demonstratie tegen een dierproefcentrum in Venray. 

Tussen 10:00 uur en 10:25 uur verzamelden zich ongeveer 40 personen die met 2 bussen en 2 
personenauto's te 10:25 uur zijn vertrokken. 

De korpschef van van Amsterdam Amstelland, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	23 Limburg-Noord 

RID referentie-nr. 	07- 364 

Datum 	 18 december 2007 

Rapporteur 	 R23 I / R23 

Aan 	 AIVD, t.a.v. team 

Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 

Onderwerp 	 Fakkeloptocht ADC Venray 8 december 2007 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Door de gemeente Venray wordt op het bedrijventerrein De Hulst II, op een zogenaamde zichtlocatie 

aan de autosnelweg A-73, life-sciencepark Sciencelink ontwikkeld. 

Door de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) werd op hun website www.stoodieroroeven.oni sinds 

enkele maanden aangekondigd dat er op 8 december 2007 in Venray een fakkeloptocht zou worden 

georganiseerd. De tocht zou een vreedzaam karakter hebben en zou als doel hebben omeen luid en 

krachtig tegengeluid te laten horen, omdat de ADC van mening is dat een nieuw dierproefcentrum in 

Venray niet strookt met de beleidsplannen van de Nederlandse overheid om dierproeven te 

verminderen, aldus de aanvraag die de ADC voor de fakkeloptocht heeft ingediend bij de gemeente 

Venray. 

Volgens de site waren belangstellenden vanaf 14.00 uur welkom op het Henseniusplein in het 

centrum van Venray en stonden er sprekers, filmpjes, infostands en lekkere hapjes op het 

programma. Zij vermeld dat er door de gemeente Venray aan de ADC toestemming was verleend om 

actie te voeren op het Schouwburgplein, terwijl door de ADC was aangevraagd om op het 

Henseniusplein te demonstreren. 

Om 16.00 uur zou de fakkeloptocht vanaf het Henseniusplein starten naar de plek waar Sciencelink is 

gepland. Zij vermeld dat de route van de fakkeloptocht voorbij de woning van de wethouder van 

economische ontwikkeling van de gemeente Venray, de heer L. Heldens, was gepland en dat de ADC 

daar toestennming voor had gekregen van de gemeente Venray. 
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Schouwbumplein  

Omstreeks 12.45 uur werd gezien dat een tiental mensen bezig was met het opbouwen van een tent 

van ongeveer 45 vierkante meter. In en voor de tent werd een aantal tafels neergezet waarop 

informatiemateriaal, hapjes en drankjes werden uitgestald. Omstreeks 13.30 uur waren ongeveer 75 

bezoekers in en voor de tent aanwezig. Het merendeel van deze mensen liep later ook mee in de 

optocht. Om 14.00 uur kwam er een rode bus het plein op waaruit ongeveer 15 mensen stapten die 

zich eveneens in het gezelschap mengden. Uit de manier waarop veel betogers elkaar begroetten 

bleek dat ze elkaar kenden. Veel mensen omarmden en kusten elkaar. De bijeenkomst leek 

regelmatig het karakter te hebben van een reilnie. 
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Fakkeloptocht  

Omstreeks 16.15 uur vertrokken vanaf het Schouwburgplein tussen de 150 en 200 personen in een 

fakkeloptocht. De tocht, die overigens zonder problemen verliep, werd voor de woning van wethouder 
Heldens, aan de Mina Krusemanstraat 7 in Venray, kort onderbroken voor een toespraak gehouden 

door 	 Ook werd er door een jongetje 

een bloemenkrans gelegd voor de voordeur van de woning. Volgens informatie op de site van de ADC 
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werd de krans gelegd door de 9-jarige Daniel en was de krans een symbool voor alle dieren die 

gepijnigd gaan worden in Venray. De combinatie van de kranslegging en de indringende, bijna 

intimiderende manier waarop 	 de belangstellenden toesprak, zou door wethouder 

Heldens als bedreigend kunnen worden ervaren. 

Vervolgens liep men verder in de richting van de Hulst II alwaar wederom door 	 op 

eenzelfde manier als bij de woning van wethouder Heldens, een toespraak werd gehouden en waarin 

hij onder andere zei:" De voorbije weken waren slechts het begin van onze campagne" en 

"Venray en wethouder Heldens, You ain't seen nothing yet!" 

De gebeurtenissen op het Schouwburgplein, de fakkeloptocht en genoemde toespraken werden door 

de ADC gefilmd en kunnen worden bekeken op www.stopdierproeven.orq 

Na de laatste toespraak van 	 werd er aan de aanwezigen soep aangeboden, waarna men 

versneld huiswaarts keerde in verband met het slechte weer. 
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DE KORPSCHEF VAN Limburg-Noord 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



MeIdingsformulier 

RID nummer en regio 	20 Midden en West Brabant 
RID referentie-nr. 	R20V017012008-01 
Datum 	 17-01-2008 

Rapporteur 	 R20 

Aan 	 AIVD, t.a.v. team Bascule 
Telefonisch ingelicht 	ja, 	dd. 17-012008 
Onderwerp 	 Dierenrechtactivisten 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 8 januari 2008 is bij de Gemeente Breda 	 een verzoek tot vergunning 
aanvraag ingediend. De inhoud van het verzoek is het navolgende: 

De Anti Dierproeven Coalitie zou graag een ideele standplaats willen opzetten in de binnenstad 
van Breda op zaterdag 9 februari, locatie hoek Eindstraat-Karnemelkstraat. Het gaat om een 
informatietafel van 2.5 bij 1 meter lang met foldermateriaal over dierenleecl. Daarnaast halen we 
handtekeningen op tegen dierproeven. We zullen met twee tot vijf personen aanwezig zijn. 

DEIKORPXCHEF VAN DE REGIO MIDDEN EN WEST BRABANT 
Vooh dqzk, 
het 1-rodidWontiie RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	13 Amsterdam Amstelland 

RID referentie-nr. 	31810-08 

AIVD referentie-nr 

Datum 	 4 februari 2008 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 	 R13 I 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 

Onderwerp 	 Actie Anti Dierproevencoalitie (ADC) 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 60 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Oproep  

Op de site van ADC werd opgeroepen om op vrijdag 1 februari 2008 te demonstreren tegen de export 

van rhesus apen uit Nepal. De demonstratie zou plaatsvinden bij het Consulaat van Nepal aan de 

Keizersgracht 463 te Amsterdam tussen 11.30 uur en 13.00 uur. 

Volgens de site van ADC is Nepal de afgelopen jaren begonnen met het leveren van rhesus apen aan 

de primatencentra in Washington en Texas. In Nepal zou er een campagne gestart zijn genaamd Stop 

the Monkey Business om deze export te verbieden. ADC steunt als partner deze internationale 

campagne. 

De manifestatie werd aangemeld door 

De ADC heeft op 1 februari 2008 gedemonstreerd in respectievelijk Zeist, Amsterdam en Den Bosch. 

Amsterdam  

Aan de demonstratie namen ongeveer twintig personen deel. Zij hadden diverse spandoeken, 

waaronder een met de tekst: "Dierproeven: is misdaad tegen weerlozen". Daarnaast werd er luidkeels 

geroepen "Nepal schade, bloed aan je handen" afgewisseld met een betoog over dierenproeven 

gehouden door onder andere 	 Door de gebruikte megafoons waren deze betogen 

slecht te verstaan. 
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De demonstratie verliep rustig. De demonstratie duurde van 11:55 uur tot en met 13:00 uur. 

De korpschef van van Amsterdam Amstelland, 

voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Inform atierapport 

Onderwerp Demo's 

Aan 
	

Operatienaam 

Operatienummer 

Registratienummer 	3049754/01 

lnfonummer 	 1 

Team 

GAZO 	 JA 

Ontmoetingsdatum 

Datum rapport 	14 februari 2008 

Rapporteur 	 GO1 

Aantal bijiagen 

Demo's 
1 februari 

De demo's bij GSK, Notox en het consulaat van Nepal zijn naar tevredenheid van ADC verlopen met 

een opkomst van ongeveer 25 personen. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 11 ZAANSTREEK-WATERLAND 
RID referentie-nr. 	2008-13 
AIVD referentie-nr 
Datum 	 20 februari 2008 
Prioriteit 	 : Normaal 
Rapporteur 	 R11 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 
Telefonisch ingelicht 	, dd. 
Onderwerp 	 ADC stand in Zaandam, d.d. 26 januari 2008 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op zaterdag 26 januari 2008 werd op de Gedempte Gracht in Zaandam, gemeente Zaanstad, door 
collega's, een stand aangetroffen van Anti Dierproeven Coalitie. Op de infostand lagen folders en 
posters met als boodschap dierenleed. Op de stand stond ook een collectebus, doch er werd niet 
vastgesteld dat er actief werd gecollecteerd. 

Deze manifestatie was aangekondigd bij de gemeente Zaanstad en desgevraagd werd de 
kennisgeving getoond aan de collega's. 

DE KORPSCHEF VAN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



N r. 3072848/01 

Open bronnen 	week 7-8 2008 (11-19 februari) 

Dieren 
• Demodag 20080215 
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Nr. 3072848/01 

ADC organiseert op 20080215 een demodag in het kader van de primatencampagne. Het 
programma: 
08:00 - 11:00 uur: Novartis, Arnhem 
12:00 - 14:00 uur: Harlan, Horst 
16:00 - 18:00 uur: Hartelust, Tilburg 



Nr. 3072850/01 

Open bronnen 	week 6 2008 (4-7 februari) 

Dieren 

• Dieren verstoren demo ADC 

Op 1 februari demonstreerde ADC bij GlaxoSmithKline in Zeist. Zoals gebruikelijk met een hoop 
lawaai. Tot een boswachter meldde dat de verderop rustende herten gestoord werden door het 
lawaai; hij vreesde dat de herten de snelweg zouden oversteken. Hierop staakten de activisten 
het lawaai. 

• Actie tegen dieren in circussen 

Actiegroep Circusleed maakt zich sterk voor het verbod op wilde dieren in circussen. Er leek 
zich een kamermeerderheid voor dit verbod of te tekenen, maar het standpunt van de SP is 
onduidelijk. Oproep om de petitie te tekenen op circusleed.n1 of een beleefde protestmail te 
sturen naar Jan Marijnissen. 

• Demodag 20080215 

Op 20080215 houdt ADC weer een demodag. Programma: 
8:00-11:00 uur: Novartis in Amhem 
12:00-14:00 uur: Harlan in Horst 
16:00-18:00 uur: Hartelust in Tilburg 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 09 UTRECHT 

RID referentie-nr. 	09/1085 

AIVD referentie-nr 

Datum 	 21 april 2008 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 	 R09 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 

Onderwerp 	 Demo dierenrechtenactivisten 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 18-02-08 tussen 10.00 en 11.00 uur is er door 18 dierenrechtenactivisten gedemonstreerd bij 

Actelion, gevestigd Beneluxlaan 2 B to Woerden. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	13 Amsterdam Amstelland 
RID referentie-nr. 	32997-08 
AIVD referentie-nr 
Datum 	 24 april 2008 
Prioriteit 	 : Normaal 
Rapporteur 	 R131 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 
Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 
Onderwerp 	 ADC demonstratie tegen Nepalese Consulaat 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op donderdag 24 april 2008 heeft de Anti Dierproevencoalitie (ADC) gedemonstreerd tegen het 
Nepalese consulaat in Amsterdam. 

Ongeveer 15 personen namen deel aan de demonstratie, die voornamelijk bestond uit het 
schreeuwen van leuzen als "shame, shame, shame on you" en "Nepal schande, bloed aan je handen". 

De korpschef van van Amsterdam Amstelland, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 

RID referentie-nr. 

AIVD referentie-nr 

Datum 

Prioriteit 

Rapporteur 

26 KLPD 

08/3332 

7 augustus 2008 

: Normaal 

R26 

Aan 
	

AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	, dd. 

Onderwerp 
	

Demonstraties ADC 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Door ADC zijn er demonstraties gehouden in Tilburg bij Hartelust en in Bergen op Zoom bij Philip 

Morris. Er waren op beide locaties 30 tot 40 personen aanwezig. 

DE KORPSCHEF VAN HET KLPD, 

voor deze, 

het Hoofd van de ID, 
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Z
o in levenden lijve doet Robert Molenaar bepaald geen recht 
aan zijn gewelddadige reputatie. Goed, zijn schedel is kaalge-
schoren, maar daaronder liggen intelligente ogee en zachte 
gelaatstrekken. Om zijn nek hangt een fleurige sjaal. Mole-

naar drukt zich bedachtzaarn uit met een zachte, bijna timide stem. 
Als hij vertelt over zijn missie, neemt hij regelmatig de tijd om Jack, 
zijn vrolijk kwispelende jack russell, aan te halen. Toch werd deze 
schijnbaar zachtaardige jongeman eerder in Denemarken veroor-
deeld tot tien maanden cel na diverse gewelddadige acties tegen 
nertsfokkers. En op dat wapenfeit is hij nog steeds Vote. Sinds de 
zomer van 2004 is Robert Molenaar de drijvende kracht achter de 
Anti Dierproeven Coalitie (ADC) - een organisatie die zich fel ver-
zet tegen iedere vorm van dierproeven. Hij liet zich bij zijn overstap 
inspireren door de `zeer succesvolle actiecampagne tegen Hunting-
don Life Sciences, de grootste dierproefspecialist ter wereld. Een 
zeer gewelddadige campagne, die de Britse multinational meerdere 
malen op het randje van faillissement bracht 

De ADC gebruikt geen geweld, verzekert Molenaar, maar hij 
heeft de schijn soms tegen. Dat wil zeggen: als de demonstranten 
van de ADC aan het einde van de dag zijn vertrokken, verschijnen 
's nachts vaak actievoerders van het Dierenbevrijdingsfront (DBF) 
op dezelfde locatie. Met zwarte bivakmutsen over het hoofd gooien 
ze ruiten in, kalken ze dreigende tekaten op de muur, vernielen ze 
auto's en steken die soms ook in brand. Volgens Molenaar is elk 
verband tussen zijn ADC en de nachtelijke acties van de DBF •zni-
ver toevallie "Die actievoerders hebben blijkbaar ook intemet, en 
volgen onze focus." Tegelijkertijd weigert Molenaar pertinent het 
geweld te veroordelen. "We hebben dezelfde doelen, en blijkbaar  

is hun manier van actievoeren ook effectief. Wie ben ik dan 
om te zeggen dat ze fout zitten" 

Sinds zijn overstap werkte Molenaar nauw samen met 
Britse antidierproefactivisten. Het geweld nam daar de af-
gelopen jaren zulke ernstige vormen aan dat er een nieuwe 
wet werd aangenomen om de acties aan banden te leggen. 
Sindsdien werken de Britse activisten steeds vaker samen 
met hun Nederlandse medestanders, waarschuwt de AIVD. 
"W4 hebben veelvan onze Britse vrienden geleerd," beves-
tigt Molenaar. "Strategic wordt steeds belangrijker. We ope-
reren nu als een strak geleide multinational, met een goed 
uitgedachte strategic op basis van research en te behalen 
targets." 

Hij is dus ook erg tevreden dat een projectontwikkelaar 
zijn plannen voor de bouw van een aantal hoogwaardige 
laboratoria in Venray - ook voor dierproeven - heeft op-
gegeven, hoewel de protesten door de ADC gepaard gin-
gen met een lange reeks bedreigingen en gewelddadighe-
den door het DBF. Op het huis van de projectontwikkelaar 
werd vlak voor Kerst gekalkt: "Wij eisen dat jullie stoppen 
met de bouw of het meewerken hieraan. Nu was het alleen 
maar wat verC binnenkort zijn wij niet meer zo vriende-
lijk. Tot volgend jaarr Eerder trofeen molotovcocktail al de 
auto van een van zijn collega's. 

De afgelopen drie decennia moesten met name nerts-
fokkers, boeren en de vleesverwerkende industrie het ont-
gelden. Maar de laatste jaren is het strijdtoneel van de radi- 
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ictievoerders in _Amsterdam demonstreren tegen definanciele mantten omdat die het bednifiluntingdon Science steunen 

ale dierenliefhebbers verachoven in de richting van dierproeven. 
)e sterke emoties die aan `sadistische' experimenten blootgestelde 
pen, honden, hamsters en muizen losmaken, lijken bij uitstek ge-
chikt als morele rechtvaardiging voor een terreurcampagne tegen 
le verantwoordelijke 'clierenkwellers'. Er is ook een geheel nieuwe 

nsie aan de dierenrechtenterreur toegevoegd. Naast de 'direct 
.erantwoordelijicen' - vooral farmaciebedrijven en gespecialise' erde 
woefdierfoldcers en laboratoria - zijn nn ook de 'collaborateurs' tot 
loelwit geprornoveerd. Financiers, huisbankiers, accountants, pro-
-tontwikkelaars, aandelenhandelaren en andere direct of indirect 

;elieerde bedrijven en personen worden steeds vaker het slachtof-
'ff van vemielingen en intimidatie. Een strategie die succes heeft, 
,,ezien het grote aantal bedrijven dat zijn relatie beeindigde met 
irma's die met dierproeven werken. 

De politiek lijkt nu eindelijk bereid tot een hardere aanpak van 
leze vorm van terreur. Dat wordt hoog tijd. De gewelddadige ac-
ies van doorgeslagen dierenactivisten brengen grote schade toe 
tan de zoektocht naar broodnodige medicijnen, aan het vruchtbare 
sTederlandse proefdierendebat, aan de reputatie van geweldloze 
lierenrechtenactivisten en aan de positie van Nederland als onder-
zeksland. 

:Ur' negentiende eeuw toonden onderzoekers als Louis Pasteur 
no Robert Koch met behulp van knaagdieren het bestaan van an-
rax- en cholerabacillen aan. Dat maakte de bestrijding van deze ge-
Treesde zielcten mogelijk Sinds 1900 ontvingen meer dan zeventig 
vetenschappers een Nobelprijs na medisch onderzoek op proefdie-
en dat had geleid tot belangrijke doorbraken op het gebied van on- 

der meer suikerziekte, nierdialyse, antibiotica, kinkhoest, kunstge-
wrichten, transplantaties, polio, kanker, alzheimer, malaria en aids. 

Ongerustheid over het welzijn van de betrokken proefdieren 
leidde at in 1890 tot oprichting van de Nededandse Bond tot Bestrij-
ding der Vivisectie (NBBV). Sindsdien wordt in Nederland gedis-
cussieerd over het nut en de wenselijkheid van dierproeven. Tegen-
standers als de vereniging Proefdiervrij en de Dierenbescherming 
verwoorden deze standpunten suds 1987 in het Platform Alterna-
tieven Proefdieren, een overlegorgaan van voor- en tegenstanders 
dat direct adviseert aan de minister van MS. Ann de overzijde tref-
fen de tegenstanders een groep vooruitstrevende wetenschappers, 
onder wie 's werelds eerste proefdierprofessor Bert van Zutphen 
(Universiteit Utrecht) en Coenraad Hendriksen, 's werelds eerste 
hoogleraar Alternatieven voor Proefdieren (Universiteit Utrecht). 
Het overleg in het platform resulteerde de afgelopen dertig jaar on-
der meer in een stringente wetgeving voor dierproeven en een ver-
plichte cursus voor alle betrokken wetenschappers, die inmiddels in 
heel Europa gemeengoed is. 

Naast een algemene vergunning voor de betrokken instanties ►  

Met behulp van knaagdieren 
toonden Louis Pasteur en 
Robert Koch het bestaan van 
antrax- en cholerabacillen aan. 



► moet elk van de circa vierduizend jaarlijkse dierproefonderzoeken 
in Nederland ook afzonderfijk worden vergund. Die vergunning 
wordt pas verstrekt na goedkeuring door een Dieren Experimenten 
Commissie (DEC), die bestaat uit deskundigen en ethici van bin-
nen en buiten de organisatie die de vergunning aanvr,aagt. De DEC 
controleert of er een aanvaardbaar altematiefvoorhanden is, en of 
het wetenschappelijk en maatsc.happelijk belang opweegt tegen het 
dierlijk lijden. Bijvoorbeeld voor de test van een nieuwe voedseltoe-
voeging die ernstig dierlijk lijden veroorzaakt, zal nook toestem-
ming worden gegeven. 

"De discussies over het wel of niet verlenen van een vergunning 
hebben enorm bijgedragen aan het bewustwordingsproces," aldus 
hoogleraar Hendriksen, eerder adviseur van de Nederlandse Bond 
tot Bestrijding der Vrvisectie. "Begin jaren tachtig kon je als weten-
schapper de telefoon pakken om voor de volgende dag een partij 
ratten te bestellen. Tegenwoordig is dat not done." 

Volgens Hendriksen is het nadenken over altematieven voor 
proefdieren in een generatie nunizsteram science geworden. Hij stoort 
zich ernstig aan het door tegenstanders opgeroepe.n beeld van wre-
de onderzoekers die bun weg naar de eeuwige mem achteloos pla-
veien met duizenden clierenlijkjes. "Dat is een schandalige verteke-
ning van de realiteit De meeste wetenschappers die ik ken, zijn juist 

Dierproeven in Nederland 

zeer begaan met het lot van proefdieren. In de praktijk blijft hun 
echter vaak geen andere keuze." 

Dat dierproeven uiteindelijk allemaal vervangen kunnen wor-
den door soortgelijke altematieven, is een `wijdverbreid misver-
stand', verzekert Herman Koeter, een van Europa's meest voor-
aanstaande experts op het gebied van dierproeven. "De overbodige 
dierproeven zijn er iruniddels echt wel uit gefilterd." 

Koeter wijst erop dat Nederland al jaren een verbod kent op 
proefdiertesten waarvoor altematieve methoden bestaan. En dat 
het aantal dierproeven in Nederland nog steeds daalt, is volgens 
Koeter een 'prachtige prestatie'. "Op basis van de snelle toename 
van wetenschappelijk onderzoek zou je mogen verwachten dat het 
aantal dierproeven juist zou toenemen," aldus Koeter. Tegenstan-
ders als Proefdiervrij denken daar volgens hem vaak te lichtvaardig 
over, zo blijkt ook uit de altematieven die zij zelf aandragen. Al-
tematieve testmethoden kunnen vaak wel eenvoudige informatie 
verschaffen (giftig of niet), maar geven geen inzicht in de werkings-
mechanismen van de stof in kwestie. Zeker b4 geneesmiddelen, 
zeer gecompliceerd in hun werking, is dat laatste een belangrijke 
vereiste. Medicijnen moeten bijvoorbeeld wel de bloeddruk verla-
gen, maar mogen niet de hartslag veranderen. Het is volgens de 

In Nederland beschikken 81 
instanties, waaronder veel 
farmaceutische firma's en 
universiteiten. over een 

vergunning om dierproeven tilt 
te voeren. Gezamenlijk 
verbruikten zij vorig jaar zo'n 
600.000 proefdieren in een 

slordige 4000 onderzoeken. In 
1978, het jaar dat de veterinaire 
inspectie hegon met de 
landelijke registratie, was dat 
nog rum anderhalf miljoen 
dieren. 
Of deze daling zich ook elders in 
Europa voordoet, is niet bekend. 

Oe meeste lidstaten registreren 
bun proefdiergebrulk pas sinds 
enkele Jaren, sommige helemaal 
niet. Buiten de Elf is controle en 
registratie nog aanzienlijk 
minder vanzelfsprekend. In de 
Verenigde Staten, waar verreweg 
de meeste dierproeven warden 

gedaan, is sprake van een 
beperkte registratieplicht, die 
bijvoorbeeld niet geldt tsar het 
gebruik van ratten en muizen. 
In Nederland zijn deze twee 
diersoorten goed mot twee-
derde van het totaal aantal 
gebruikte proefdieren. Oe apen 
en honden die zo vaak in het 
beeldmatermal van activisten 
tigureren, zijn gezamenlijk geed 
voor een half procent van het 
Nederlandse proefdierenbe-
stand. 
Ongeveer 45 procent van de 
Nederlandse dierproeven 
geschiedt voor wetenschappelijk 
onderzoek riaar ziekten en ge-
neesmiddelen, eenzelfde hoe-
veelheid toot het testen van sera 
en vaccins. De resterende tien 
procent malt opgesoupeertl 
door onderwijs en onderzoek 
naar gittigheid van stoffen. Circa 
vijf procent van alle Nederlandse 
proefdieren heeft to makes met 
ernstig lichamelijk Widen. Het 
gaat daarbij altijd om onderzoek 
naar ernstige ziekten, overigens 
towel hi; mans als bij diet, I 

Onderzoek in de Raelboud Universitet? Nsymegen 



hoogleraar vrijwel onmogelijk om dat buiten een levend organisme 
na te bootsen. 

Hij verwacht veel van de radicaal nieuwe `genornics'- techno-
logieen, waarmee de chemische structuur van nieuwe stoffen met 
soortgelijke, reeds bekende stoffen kan worden vergeleken. Deze 
staan echter nog in de kinderschoenen. Tot deze vermin-Ia.:1kt zijn, 
zijn proefdiertesten 'onvermijdelijk', en dienen de betrokken weten-
schappers zich te concentreren op het beperken van dierlijk leed. 
Overigens zou de Nederlandse overheid, met a6tand de grootste 
opdracht- en werkgever op dit gebied, daar volgens Koeter best wat 
meer geld in mogen steken. "De negen ton subsidie per jaar die daar 
no voor worth uitgetrokken, ligt op kruideniersniveau. Zeker als je 
bedenkt dat de opzet en uitvoering van een afionderlijke langdu-
rige dierproef al snel een miljoen euro kost Dan doet het bedrijfile-
ven het een stuk betee 

De Nederlandse Inedicijnenfabrikant Organon doet op grote 
schaal wettelijk verplichte dierproeven om de veiligheid van zijn 
(anticonceptie)geneesmiddelen te waarborgen. Aangezien elke af-
zonderlijke batch getest moet warden en de eisen per land verschil-
len, vereisen deze routinernatige tests reiatiefveel proefdieren. Met 
de ontwikkeling van een altematieve test voor een van haar anti-
conceptiemiddelen spaart de firma alleen al in Nederland het Leven 
van 10.000 konijnen per jaar. De ontwikkeling kostte een veelvoud 
van de negen ton die de Nederlandse overheid jaarlijks beschichaar 
stelt voor dat doe]. 

Volgens Gert Siemons van Organon geeft het intemationate 
bedrijfileven wereldwijd honderden miljoenen per jaar uit aan de 
ontwikkeling van zulke altematieven. "Los van het feit dat ik geen 
onderzoeker ken die geen grote moeite heeft met dierenleed, zijn 
dierproeven namelijk ook erg duur, want ze zijn arbeidsintensief. 
En ze zijn ook nog eens slecht voor het imago en relatief onbe-
trouvvbaar. Geen laborant die liever een dier neernt als hij ook een 
petrischaalje of computermodel kan gebruiken." 

Helaas kost het vaak ook nog eens ontzettend veel tijd en geld 
om zo'n alternatief door het intemationale regelwoud te loodsen. 
Koeter ontwikkelde zelf ooit bij TNO een altematief voor een 
oogirritatietest, waarbij de ogee van slachtkippen werden gebruikt 
als alternatief voor levende dieren. Koeter: "Andere onderzoekers 
presenteerden soortgelijke methoden met bijvoorbeeld koeien-
ogen, waama ze elicaar in wetenschappelijke publicaties te lijf gin-
gen. Mijn TNO-test, die ik in 1984 presenteerde, is pas in 2002 in-
ternationaal in gebruik genomen." 

Niet iedereen heeft daar het geduld voor. Extreme dierenactivis-
ten proberen dit complete proces te versnellen door woonhuizen, 
auto's en fabriekspanden van mensen die lets te maken hebben met 
dierproeven, te vemielen en in brand te steken. Dat begon eind jaren 
negentig in Groot-Brittarmie, na 'undercover'-acties door de People 
for the Ethical Treatment of Animals (PETA). De van oorsprong 
Amerikaanse organisatie gnat ervan uit dat 'dieren er niet voor ons 
zijn om ze op te eten, als kleding te dragen, voor experimenten of 
vermaak'. Met 1,8 miljoen leden is het naar eigen zeggen de groot-
ste dierenrechtenorganisatie in de wereld, en tevens de enige die 
miljoenen steekt in wereldwijde undercoveracties om misstanden 
aan de kaak te stellen. In 1997 richtte PETA zijn pijlen op het Britse 
Huntingdon Life Sciences, 's werelds grootste dierproefipecialist 
Met in brillen verstopte cameraatjes werd onder meer vastgelegd 
hoe een bond die niet meewerkte aan een bloedproef werd gesla- 

Robert Molenaar 

gen door een gefrustreerde laborant De gevolgen van dit filmpje, 
dat via Chanel 4 en Internet verder werd verspreid, waren enorm. 
Wereldwijd volgden harde acties tegen Huntingdon. Onder drei-
ging van een miljoenenclairn trok PETA zich uiteindelijk in 1999 
terug uit de strijd. 

Kort daarna verscheen uit het niets een nieuwe actiegroep. Stop 
Huntingdon Animal Cruelty (MAC) zette ondubbelzinnig in op de 
ondergang van Huntingdon, en kreeg daarbij steun van het Animal 
Liberation Front (ALF), een organisatie van extremistische dieren-
activisten die naar eigen zeggen 'non-violent direct action' promoot 
Het klinkt als Gandhi, sonar in de definitie van het ALF is 'non-vi-
olent action' elke vorm van ache waarbij geen doden of gewonden 
vallen. Intimidatie, vernieling, brandstichting en zelfs bomaanslagen 
behoren nadrukkelijk wel tot het geweldloze' actiearsenaal. Aan 
iedereen die samenwerkt met Huntingdon beloofde het ALF: 'We 
wdl track you down, corneforyou and derboy yourprapen'y withfire 

De afgelopen jaren icwam de actiegroep zijn belofte geregeld na. 
Overdag protesteerde SHAC voor kantoren van Huntingdon en 
zijn relaties, 's nachts belaagden gemaskerde ALF-leden betrokken 
personeelsleden. Het begrip 	wordt daarbij erg ruim geinter- 
preteerd. In 2005 staakte de Canadese effectenhandelaar Canaccord 
zijn advieswerk aan het Britse biotechbedrijfPhytophann, nadat de 
auto van een van zijn managers door een brandbom werd getrof-
fen. Phytopharm werkte samen met de japanse farmaciefabrilcant 
Yamanouchi, dat op zijn beurt weer samenwerkte met Hunting-
don. In Nederland werden de woningen van directieleden van Van 
der Moolen gevandaliseerd, omdat dit effectenhuis aandeelhouder 
is van de New York Stock Exchange, waar aandelen Huntingdon 
worden verhandeld. Honderden andere directe of indirecte Hun-
tingdon-relaties ondergingen hetzelfde lot: personeelsleden werden 
bedreigd, hun huizen beklad, ramen vemield en auto's in brand ge-
stoken. 

In juli 2005 leidden de gewelddadigheden in Groot-Brittannie ►  

Personeelsleden en relaties van 
Huntingdon werden bedreigd, 
hun huizen beklad, ramen vernield 
en hun auto's in brand gestoken. 
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Een brandweerman met een netts die door actiezwerders war la:gelato: 

► tot de invoering van de Serious Organized Crime and Police Act. 
De wet geeft politie en justitie mime bevoegdheden om economi-
ache chantage' (een nieuw begrip in het Britse wetboek) van grote 
farmaciebedrijven aan te pakken. Met de Animal Enterprise Terro-
rism Act heeft Amerika inmiddels soortgelijke wetgeving. Sindsdien 
heeft SHAC zijn acties in die landen aanzienlijk teruggeschroefd. 

Enkele Nederlandse groepen hebben volgens rapporten van 
politie- en veiligheidsdiensten inmiddels de Britse actiemetho-
den overgenomen. Ze zouden ook een coordinerende rol spelen 
bij pan-Europese antidierproef-campagnes. De afgelopen drie jaar 
protesteerden de Anti Dierproef Coalitie (ADC) en Een Dier Ben 
Vriend (EDEV) bij een groot aantal firma's die gelijktijdig doelwit 
werden van nachtelijke terreuracties door het Dieren Bevrijdings 
Front (DBF), de Nederlandse afdeling van het ALE Daarmee ont-
staat een moeilijk te negeren parallel met de Britse acties. Zowel 
de ADC als EDEV neemt echter alleen verantwoordelijkheid voor 
zijn legale protesten, en weigert een oordeel uit te spreken over de 
gewelddadige acties door het DBF. Leider Geoffrey Deckers zegt 
met EDEV leiding te geven aan een 'Europese coalitie tegen dier-
proeven met vertegenwoordigers uit zestien landen'. Net als strijd-
makker Molenaar werd Deckers eerder gearresteerd en veroordeeld 
wegens gewelddadig dierenactivisme. Met negen andere leden van 
het DBF viel hij in 1987 een veilinghuis van pelsdierhouders bin-
nen. Een medewerIcer werd vastgebonden en geblinddoekt, admi-
nistratie werd ontvreemd, computers werden vernield. 

Die acties waren wellicht 'een brug te ver', zegt Deckers nu.  

"Maar na die overval op het veilinghuis ben ik bij honderden aches 
in Nederland, Europa en zelfs daarbuiten betrokken geweest waar-
bij geen geweld is gebruikt," aldus de voorman van EDEV, die zich 
bij voorkeur telefonisch laat interviewen omdat hij naar eigen zeg-
gen herhaaldelijk is bedreigd en dus voorzichtig moet zijn. 

Zowel Molenaar als Deckers koppelt utopische sentimenten 
aan het diepgewortelde wantrouwen tegen overheid en multina-
tionals dat je bijvoorbeeld ook ziet in de krakersbeweging, bij anti-
globalisten, moslimfundamentalisten en in sommige neofascistische 
kringen. Beiden noemen het toezicht op dierproeven in Nederland 
een Voeltje voor het bloeden. Molenaar: 	Dieren Experimen- 
ten Commissies zouden een drempelfunctie hebben Dat is wishful 
thinking. Het zijn allemaal collega's die elk= de bal toespelen." 
Ook het aanvullende toezicht door de VWA maakt weinig indruk. 
Deckers: "Bij de VWA zitten ook allemaal mensen uit het veld; dat 
is dus an grote gezellige vriendendub:' 

Gevraagd naar bewijzen die zijn wantrouwen bevestigen, kan 
Molenaar niet meer dan twee concrete voorbeelden noemen. Het 
eerste is een filmpje dat in 2001 werd gemaakt door Willibrord Fre-
quin in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijs-
wijk, waar apen in opdracht van het minis' terie van OCW worden 
gebruikt voor onderzoek naar menselijke ziekten als malaria, hepa-
titis en reuma. De opnamen van Frequin toonden aan dat de apen 
die daar als proefdier worden gebruikt in erg kleine kooien zaten. De 
situatie werd sindsdien met extra overheidssubsidie verbeterd, mass 
de paniek in de ogen van de dieren kwam volgens het centrum voor-
al door de tamelijk bmuske entree van Frequin en zijn cameratearn. 
Molenaars tweede casus is het dagboek van een voormalig mede-
werkster van proefdierenfokker Harlan in het Limburgse Horst De 
jonge vrouw werkte er twee weken en beschrijft in uiterst emotione-
le bewoordingen hoe zij in die periode enkele tientallen dode cavia's 
uit plastic bakken moet vissen. Uit navraag bij Harlan blijkt echter 
dat de uitzendkracht speciaal was aangenomen voor het verwijde-
ren van dode dieren, een ongeluldtig maar onvemiijdelik bijproduct 
bij het fokken van grote massa's dieren. Volgens Molenaar betekent 
de korte lijst met concrete 'misstanden' echter niet dat het in Neder- 
land wel meeralt 	undercoveracties in het buitenland blijkt dat 
ook daar misstanden spelen terwijl die in de °Eel& rapportages 
onzichtbaar zijn. Zan dat in Nederland dan anders zijn?" 

Tegen dergeliffire logics is moeilijk op te boksen. Filosoof Hans 
Achterhuis verdiepte zich in het brein van de extreme dierenacti- 
vist. Hij discussieerde vaak met ze tijdens zijn colleges aan de VVa-
geninge.n Universiteit Volgens Achterhuis zijn het vaak bovenge- 
middeld intelligente mensen. "Ze kunnen goed redeneren, maar 
zoeken alleen het eigen gelijk." Deze tunnelvisie, en de frustraties 
die daarmee gepaard gaan, monden volgens Achterhuis vaak uit in 
geweld, dat wordt geromantiseerd en vergeleken met bijvoorbeeld 
het verzet tegen de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. 
De nachtelijke acties door kleine cellen versterken dit gevoel. On-
derlinge discussies over de beweegredenen en actiemiddelen ko-
men volgens hem nauwelijks voor. "Dit soort mensen denkt in uto-
pian; dat maakt het erg moeilijk om op een normale manier met ze 
te discussieren. Ruimte voor andersdenkenden is er niet" 

De Nederlandse politiek heeft al dertig jaar grote moeite om 
tot een passende aanpak van extreme dierenactivisten te komen. 
In de nasleep van de gewelddadigheden in Venray kregen de Pro-
vinciale Staten van Limburg bijvoorbeeld geen meerderheid achter 
een poging het geweld te veroordelen als 'een vorm van terreur 

De apen waren volgens het 
centrum vooral in paniek door de 
bruuske manier waarop Willibrord 
Frequin er was binnen gevallen. 
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Opmerkelijk, want de definitie die Van Dale geeft aan terreur, na-
melijk 'georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doe-
len te bereiken', past als een handschoen. In een mote waarin het 
geweld door dierenactivisten werd veroordeeld, kwam de Tweede 
Kamer in februari ook al niet verder dan 'criminele acties'. Minister 
Hirsch Bailin wil on zwaardere straffen voor extreme dierenactivis-
ten, maar dat heeft weinig zin als die niet opgepakt worden. Zowel 
de AND als de Unit Contraterrorisme en Activisme (UCTA) van 
de Nationale Recherche doet al twee jaar intensief onderzoek' naar 
dierenrechtenactivisme. Toch was Geoffrey Deckers in 1987 het 
laatste DBF-lid dat werd opgepakt en veroordeeld. Sindsdien gin-
gen tientallen bedrijfipanden in rook op, werden honderden men-
sen bedreigd en hun woningen gevandaliseerd, zonder dat daar ook 
maar een veroordeling tegenover stond. 

De strijd om dierproeven is tevens een strijd om objectieve in-
formatie. Activisten stellen dat gegevens over dierproeven worden 
achtergehouden. Als gevolg daarvan wordt Merel Ritskes, directeur 
van het Centraal Dierenlab van het Nijmeegse Universitair Medisch 
Centrum, met grote regelmaat geconfronteerd met WOB-proce-
dures waarmee activisten informatie over specifieke ondazoeken 
proberen te achterhalen. "Dat kost echter ontzettend veel tijd," 
vertelt Ritskes, "en in de praktijk wordt er helemaal nets met die 
opgevraagde inforrnatie gedaan. Het is meer zand in de machine 
strooien. Ook de dieren schieten daar helemaal nets mee op, dus 
die tijd kunnen we echt beter besteden." 

Maartje Fentener van Vlissingen, hoofd Dier Experimented 
Centrum van het Erasmus Medisch Centrum, kent soortgelijke 
frustraties, Fentener van Vlissingen is tevens lid van de ingestelde 

Commissie voor Biotechnologie bij Dieren, die de minister advi-
seert over genetische experimenten met dieren. Sinds de gerelateer-
de vergunningenprocedtu-e in 1997 volledig openbaar werd, is deze 
volledig 'gestold. "Een zeer kleine groep mensen produceert een 
enorme hoeveelheid bezwaarschriften," aldus Fentener van Vlis-
singen. "Sommige zijn gdllustreeni met cartoonachtige tekeningen 
van mishandelde beesten. Ooit was Nederland koploper in gebruik 
van genetisch gemodificeerde muizen, essentieel voor hoogwaardig 
kankeronderzoek. Als direct gevoig van de doorgeslagen inspraak-
procedure zijn we behoorlijk achterop geraakt. Dat is een grote 
aderlating voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland." 

Nederlandse wetenschappers omzeilen de procedure inmiddels 
door genetisch gemodificeerde dieren in Belgie te bestellen. Veel 
multinationals verplaatsen hun hoogwaardig onderzoek naar Ian-
den waar proefdieren aanzienlijk minder wettelijke bescherming 
genieten. En uit een recent rapport van de Stichting Onderzoek 
Multinationals Ondememingen (SOMO) blijkt dat controversiele 
testen steeds vaker worden uitgevoerd in lagelonen- en ontwildce-
lingslanden waar 9okale regelgevende autoriteiten en medisch-ethi-
sche toetsingscommissies vaak slecht uitgerust zijn'. 

Toch twijfelen Molenaar en Deckers niet Laan de juistheid en 
het nut van hun aches. "lk heb net het gevoel dat we mensen met 
onze acties vervreemden van ons doel," aldus Molenaar. "Neder-
land heeft zeker vijf miljoen dierenliethebbers die het zat zijn dat er 
met dieren wordt gesold. Ze pikken het net meer dat economische 
belangen telkens voor de democratische wil van het yolk gaan. 1k 
weet zeker dat aches zoals die in Venray breed gedragen worden 
door de zwijgende meerderheid van de Nederlandse bevolkine I 

Activisten van de Anti Dierproeven Coalitie bry het bedrillHarlan,januari 2008 
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Activiteiten ADC in regio 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Zoals bekend werd op vrijdag 19 september 2008 werd door actievoerders van de ADC 

gedemonstreerd in 's-Hertogenbosch (Notox), Oss en Schaijk (Shering-Plough) 

De demonstraties waren bij de respectievelijke gemeenten aangemeld 

Notox 's-Hertogenbosch. 

Hier waren 17 demonstranten aanwezig. De actie is ordelijk verlopen. 

Shering-Plouch Oss 
Hier waren 20 demonstranten aanwezig. De actie is ordelijk verlopen. 
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Shering-Plough Schaijk 

Hier waren 17 demonstranten aanwezig. De actie is ordelijk verlopen. Na afloop werd geconstateerd 

dat een cilindersiot van een toegangspoort was een soort `snellijm'was vernield. 

DE KORPSCHEF VAN BRABANT NOORD, 

voor deze, 

het Hoofd van de RID, 



Dierenactivisten `Deze apenhel 
moet dicht' 

Wetten zijn moor domme dingen' 

05-10-2008 Door: Marcel van Engelen, De Pers 

Fanatieke dierenvrienden hebben een nieuw doelwit: het 

apencentrum in Rijswijk. Tegale of illegale acties, als het 

maar uitje hart komt."Wetenjullie nog', zegt 

demonstratieleider Robert Molenaar op het plein voor het 

station, waar zo'n drichonderd alternatieve jongeren, 

strijdbare senioren en goedwillende huisvrouwen zijn 

samengekomen op Dierendag. 

`Vorig jaar stonden we in Venray en beloofden we alles te doen om de 

bouw van een nieuw proefdiercentrum te voorkomen. Het is er niet 

gekomen.' Na vele demonstraties, anonieme dreigtelefoontjes en 

bekladdingen van privewoningen trok de projectontwikkelaar zich 

terug. 'Nu gaan we ervoor zorgen dat het BPRC dichtgaat. Dit is de 

grootste apenhel van Europa.' 

Enkele ovaties verder trekt de stoet door Rijswijk, omringd door 

tientallen agenten en een videowagen van de politie. Om te eindigen bij 

het afgezette terrein van het Biomedical Primate Research Centre, 

waar 1.300 apen worden gebruikt voor de ontwikkeling van medicijnen 

tegen ernstige ziekten als aids, malaria of multiple sclerose. Sjaals voor 

het gezicht zijn verboden, maar sommige activisten dragen capuchons 

en zonnebrillen. `Schande voor Rijswijk!', schreeuwen ze. 'There is no 

excuse for animal abuse!' Volgens de tegenstanders leveren de testen 

op apen niets op. Ze worden voor niets ziek gernaakt en opengesneden. 

En als het onderzoek onverhoopt wel iets mocht opleveren: wie zijn wij 

mensen om `onze broeders en zusters de apen' doelbewust ziek te 

maker? 

`Wie zijn bier de extremisten?', schreeuwt Danny Flies, leider van het 

Belgische deel van de actiegroep Anti Dierproeven Coalitie, door een 

megafoon voor het apencentrum. Apen, jullie pijn is onze pijn, jullie 

angst is onze angst. We blijven vechten tot de laatste kooi leeg is!' 

De dierenactivisten trekken zich weinig aan van de politieke discussie 

over de grenzen van actievoeren. Ze voelen zich eerder gesterkt door 

hun succes in Venray. En enkele jaren geleden werden, na jaren van 

actievoeren voor het BPRC, proeven op chimpansees al verboden. 



Daarna keerde de rust terug in Rijswijk, tot de Anti Dierproeven 

Coalitie een paar maanden geleden de aanval heropende. `Misschien is 

het een kwestie van lange adem', zegt voorman Robert 

Molenaar. 'Maar uiteindelijk zal deze apenhel helemaal dichtgaan. Dat 

is onze morele plicht.' 

Voor de optocht begon, ontspon zich een opmerkelijke discussie, toen 

de Britse activist John Curtin de microform kreeg om de menigte op te 

zwepen. Wetten zijn maar domme, door mensen gemaakte dingen', zei 

hij achteloos. De dieren die nu lijden hebben daar niets aan. legale of 

illegale acties, het maakt niet uit. Als je maar actie voert!' Hij oogstte 

een klaterend applaus. 

Curtin, al 25 jaar fanatiek voorvechter van meer dierenrechten, heeft 

opgeteld een kleine zes jaar in de gevangenis gezeten. Hij brak 

meermaals in bij laboratoria om proefdieren te bevrijden en sloeg het 

huis kort en klein van een Jager die een bevriende activist zou hebben 

vermoord. In Engeland worden animal rights activistsde laatste jaren 

hard aangepakt, waardoor ze bun activiteiten deels naar Nederland 

zouden hebben verplaatst, aldus de inlichtingendienst AIVD. 

'Ik ben niet iemand die om de zaken heen draait', zegt Curtin even 

later. 'Het merendeel van de dierenactivisten is voor illegale acties. Ze 

zeggen dat alleen niet openlijk, omdat dat problemen kan geven.' 

Jacqueline Bolk viel hem openlijk aan. `Waarom roep je op tot illegale 

acties? Dat schaadt onze beweging, die groot en breed is geworden.' 

Zelf is ze actief lid van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Maar 

ze benadrukt op persoonlijke titel te demonstreren: de PvdD evil niet 

geassocieerd worden met al te fanatieke dierenactivisten, want 

daarmee weten de rechtse partijen wel raad. 

Curtin en Bolk kwamen er niet uit. 'Al blijven we wel deel van dezelfde 

familie', zei Bolk. 

(Bron: http://www.depers.n1/) 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

AIVD 

Kort Inform atierappo rt 

Aan 	 : Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

I.a.a. 	 : Minister van Justitie, BZK/DGV, DGV/Projectleider 

Polarisatie & Radicalisering 

Onderwerp 	: Campagne tegen Biomedical Primate Research Centre 

(BPRC) 

Essentie 

Zaterdag 4 oktober 2008 hebben circa driehonderd personen onder leiding van 

de Anti Dierproeven Coalitie gedemonstreerd bij het BPRC in Rijswijk. Deze 

manifestatie is rustig verlopen maar het is mogelijk het begin van een hardere 

campagne, vergelijkbaar met die tegen het project ScienceLink in Venray. 

Datum 
7 oktober 2008 

Ons kenmerk 
3247684/01 

On derdeel 
Directie Democratische 
Rechtsorde 

lnlichtingen 

Uw kenmerk 

Blad 
1 van 2 

Postadres 
Postbus 20010 
2500 EA Den Haag 

Bericht 

De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) heeft Werelddierendag uitgekozen voor een 

grootschalige manifestatie tegen het Biomedical Primate Research Centre 

(BPRC) in Rijswijk. Dit BPRC is door de ADC uitgekozen als een van de 

voornaamste doelen voor de komende periode. Het verzet tegen dit 

dierproevencentrum wordt door een deel van de activisten op een Iijn gesteld met 

het ScienceLink project in Venray, dat mede door toedoen van de ADC begin dit 

jaar is gestopt. 

Corn mentaar AIVD 

Algemene Inlichtingen• 
en Veiligheidsdienst 



Datum 
7 October 2008 

Ons ken merk 
3247684/01 

Blad 
2 van 2 

Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	15 Haaglanden 
RID referentie-nr. 	3612/08 

Datum 	 7 oktober 2008 

Rapporteur 	 R15 

Registratienr. AIVD 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 

Onderwerp 	 Demonstratie BPRC dd 4 oktober 2008 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op zaterdag 4 oktober omstreeks 13.00 uur verzamelden zich op het Piramideplein te Rijswijk circa 
300 demonstranten om mee te lopen in de demonstratie tegen het BPRC. 

Omstreeks 14.00 uur is de optocht gaan lopen over de route van ongeveer 6 km richting het BPRC. 

Voor de poort van het BPRC mocht men 75 minuten demonstreren. Echter, na 45 minuten hield men 
het al voor gezien en werd de demonstratie ontbonden. 

Tijdens de demonstratie werd nog een speech gehouden door een Engels sprekende activist 

Er zijn tijdens de demonstratie geen aanhoudingen gedaan. 



Owitti diem scot sekerviksvoorwerpeR zgiul 
+Me Ain wIj +Wat is KS +Dierproeven +Apenhandel +Steun 01116 +Wat kanJ(1 Jaen *Contact 

Wat doen wij? 

De Anti Dierproeven Coalitie voert wekelijks actie bij 
bedrijven en instellingen die zich schuldig maken aan 
dierenleed. Wij doen dit vreedzaam maar gedreven met 
behulp van posters, spandoeken, fluitjes, trommels, 
toeters en megafoons. Bedrijven die opdrachten geven 
voor dierproeven, instellingen die samenwerken met 
proefdierlaboratoria, 
kunnen ons voor hun deur verwachten om hen te 
confronteren met de gruwel van dierproeven waar zij 
mede verantwoordelijk voor zijn. 

Daarnaast informeren wij elk weekend het publiek over 
de gruwel van dierproeven. Wij doen dit met 
informatiestanden in verschillende steden waar we met 
voorbijgangers praten en hen de mogelijkheid bieden 
een petitie te ondertekenen. De positieve reacties die we 
constant krijgen, zijn hartverwarmend! 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit 
Belgische, Nederlandse en Franse activisten, jong en 
oud, die niet langer aan de zijlijn willen blijven staan 
terwijl er dagelijks duizenden dieren gemarteld worden in 
de proefdierlaboratoria. 

- Informatiestand op de Meir in Antwerpen. Support is 
hartverwarmend. 

28-01-2009 





Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	12 Kennemerland 
RID referentie-nr. 	2608-2009 
AIVD referentie-nr 

Datum 	 5 maart 2009 
Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 	 R12 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 
Telefonisch ingelicht 	, dd. 

Onderwerp 	 Demo dierenrechtenactivisten 20-02-2009 
Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet I nlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op vrijdag, 20-02-2009 werd gedemonstreerd bij bedrijven, die banden hebben met Huntingdon Life 

Sciences. 
In Kennemerland bij de volgende bedrijven: 
Van 14.30 — 15.15 uur bij Abbot Labs, Siriusdreef 51 te Hoofddorp 
Van 15.30 — 16.15 uur bij Merck, Sharp & Dohme, Waarderweg 39 te Haarlem en 

Pharmachemie (Teva), Swensweg 5 te Haarlem 
Van 17.15 — 18.00 uur bij Daiichi Sankyo, Wilgenlaan 5 te Zwanenburg. 

De demonstraties zijn ordelijk verlopen. Het betrof een groep van vijftien personen, 

Men demonstreerde onder de namen Anti Dierproeven Coalitie en Respect voor dieren 
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In tegenstelling tot het gestelde dat de demo ordelijk was verlopen heeft een woordvoerder van Abbott 
to Hoofddorp aangegeven dat de demonstranten zich intimiderend en agressief gedroegen t.o. het 
personeel. 

DE KORPSCHEF VAN KENNEMERLAND, 

voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



DONDERDAG 2 APRIL 2009 

AIVD-rapport wekt woede Anti Dierproeven 

Coalitie... 

Anti Dierproeven Coalitie: 
democratisch en 

geweldloos 

02-04-2009 Anti Dierproeven Coalitie 

In het meest recente rapport van de AIVD inzake 

dierenrechtenactivsme wordt de Stichting Anti Dierproeven 

Coalitie (ADC) met naam genoemd als een van de 

organisaties die als extremistische groepering kan worden 

aangemerkt. 

Dierenrechtenextremisme wordt daarbij gedefinieerd als 'een streven 

naar de verbetering van dierenrechten, waarbij men bewust over de 

grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties pleegt'. Als 

voorbeelden van dergelijke illegale acties worden genoemd; 

bedreigingen, vernielingen en brandstichtingen. Hiermee is de ADC 

gebrandmerkt als criminele organisatic; een 

verdachtmaking waarvoor geen enkel bewijs wordt overlegd. 

Ook wordt beweerd dat de ADC geld collecteert en hiermee illegale 

acties financiert. Eveneens een aantijging die niet met feiten wordt 

hardgemaakt. 

Onviti diereh sem% selrulicsvoorweepert 

Dat de AIVD zich uitsluitend bedient van beschuldigingen en dat de 

bewijsvoering achterwege blijft is niet zo vreemd. De Anti Dierproeven 

Coalitie is sinds haar oprichting in 2007 een vrijwilligersorganisatie 

die op legale wijze belangenloos opkomt voor de dieren in 

proefdierlaboratoria. In een uitleg op onze website heeft dan ook altijd 

duidelijk to lezen gestaan dat de ADC een geweldloze actiegroep is die 



vreedzaam en legaal demonstreert voor de belangen van dieren. 

Demonstraties en infostands zijn door de ADC altijd bij de betreffende 

gemeentes aangemeld en tevens openbaar gemaakt via de website. 

Onze strategie richt zich op het informeren van de bevolking en het 

confronteren van degenen die dieren misbruiken of anderszins van 

dierproeven profiteren. Zo beroepen we ons op het democratische 

recta om onszelf binnen de kaders van de wet te verzetten tegen 

onrecht. 

De Anti Dierproeven Coalitie gelooft dat (proef)dieren 

gebaat zijn bij een legale behartiging van hun belangen en dit 

is dan ook de enige weg die we ooit zullen bewandelen. De 

ADC keurt getvelddadige acties of en gelooft ook dat deze 

contraproductief zijn omdat ze de positie van (proef)dieren 

niet structured verder helpen. Als er geen maatschappelijk 

draagvlak is voor bepaalde aches dan zullen de dieren er, in ieder geval 

op de lange termijn, niets mee opschieten. De maatschappelijke 

discussie zal zich hierdoor namelijk steeds minder richten op het lot en 

leed van de dieren. 

De reguliere media heeft gewelddadige acties structured aangegrepen 

Om de aandacht of te leiden van de wijdverspreide misstanden tegen 

dieren in onze maatschappij. Terwijl men op buitenproportionele wijze 

moord en brand schreeuwt over deze acties tegen diermisbruikers, 

blijven de wreedheden die hiervoor de aanleiding hebben gegeven 

onbesproken. De Anti Dierproeven Coalitie vindt dit onbestaanbaar en 

wijst de media op haar verantwoordelijkheid om nieuws objectief te 

presenteren en hoor en wederhoor toe te passen. 

Ook wetgevers en beleidsmakers hebben hun 

verantwoordelijkheid. De ADC betwist het idee dat dierproeven, 

zeker op de schaal en manier waarop deze nu plaatsvinden, acceptabel 

zouden zijn voor een meerderheid van de Nederlandse bevolking 

wanneer zij volledige en eerlijke informatie zouden krijgen. De 

autoriteiten verzaken momenteel om burgers onafhankelijke en 

betrouwbare informatie te verstrekken over de daadwerkelijke 

behandeling van proefdieren, de wetenschappelijke (on) 

betrouwbaarheid van proefdieronderzoek en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn. Dit roept naast de ethische discussie ook de vraag op hoe 

democratisch en legaal het nu eigenlijk is om dieren structured te 

gebruiken voor bio-medisch en academisch onderzoek. 

De dierproeflobby zelf, tenslotte, wordt voor een groot (led gedreven 

door eigenhelang. Dierproefnemers die, soms al jarenlang, dieren 

gebruiken in vreselijke experimenten en van proefdieronderzoek 

afhankelijk zijn zullen er belang bij hebben leugens over (de 



vermeende noodzaak van) dierproeven te perpetueren. Hetzelfde geldt 

voor zij die anderszins, al dan niet financieel, profiteren van 

dierproefonderzoek. Voorts is het niet ongebruikelijk in de 

biomedische en academische wereld om wetenschappers die kritisch 

zijn ten opzichte van dierproeven (op ethische en/of wetenschappelijke 

gronden) en dierproefnemers de mond te snoeren. Deze vorm van 

institutionele intimidatie begint al aan de universiteiten waar 

onderzoekers in spe hun opleiding volgen. Het zal voor ieder rationeel 

denkend mens zonneklaar zijn dat dit zeker niet de plek is waar je 

eerlijke informatie over dierproeven en proefdieren zult vinden. 

De ADC is volledig voor een open, maatschappelijke en politieke 

discussie omtrent dierproeven op ethisch en wetenschappelijk gebied. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer het yolk hier actief in betrokken 

wordt en haar stem gehoord wordt dat dieren niet langer meer massaal 

zullen lijden en sterven in vivisectielaboratoria. 

"Fakkeltocht probleemloos verlopen" 

op de website van de gerneente Venray op 10 december 2007. 

"Vender willen we uw organisatie nog bedanken voor het vlekkeloos 

verloop van de manifestatie." 

Politie Leuven in een mail naar ADC, op 24 maart 2009. De politie 

Leuven plaatste een nieuwsitem met foto's op hun site. 

De AIVD blunderde al eerder opzichtig in het voorlichten van de kamer 

over de situatie in Irak. 

(Bron: http://www.stopdierproeven.org/) 



http://www.stopclierproeven.ora/archives2008/4iuli08.htm 

ANTI DIERPROEVEN COALITIE OP PAD VOOR DE 
DIEREN 

Vrijdag 4 juli demonstreerden activisten van de Anti Dierproeven Coalitie op 4 plekken in 
Nederland. Om 08.00 stonden we voor de gesloten deuren van ID-Lelystad, Instituut voor 
Dierhouderij en Diergezondheid. Op een 'normale' vrijdagochtend rijden de werknemers het 
terrein op en vullen ze de nabij gelegen parkeerplaats. Ditmaal was de ingang hermetisch 
afgesloten vanwege de aangekondigde demonstratie van de Anti Dierproeven Coalitie! 

Wel duizenden weerloze dieren gebruiken in pijnlijke experimenten, maar niet de consequenlies 
ervan aanvaarden door activisten voor de poort in een vreedzaam maar gedreven protest uit de 
weg te gaan. Dit soort laffe acties van dierenbeulen werkt voor de ADC louter motiverend. We 
zullen keer op keer de proeven van ID Lelystad aan de kaak stellen. Bij het aanschouwen van de 
vele schuren, die zichtbaar waren vanaf de weg, bekroop ons direct een gevoel van 
onpasselijkheid. Hierbinnen worden de slachtoffers van ID-Lelystad vastgehouden totdat ze 
geofferd worden op het altaar der zieke 'wetenschap'. Op deze dieren worden onder meer 
groeihormonen en experimentele vaccins uitgetest ten gunste van de bio-industrie alwaar 
miljoenen soortgenoten en andere dieren een triest en ellendig bestaan leiden. ID-Lelystad, 
onderdeel van Animal Sciences Group en gelieerd aan de Universiteit van Wageningen, is een 
fout bedrijf dat niet alleen dieren misbruikt voor dierproeven maar ook nog eens een andere 
dieruitbuitende sector in !even houdt en ondersteunt. 

We zetten onze protestactie voort bij het consulaat van Nepal in het hartje van Amsterdam. We 
maakten opnieuw kenbaar dat de regering van Nepal geen vergunning zal moeten afgeven om 
apen naar dierproefcentra te exporteren. Het wordt de hoogste tijd dat Cas Stoppelaar, 
Nederlandse vertegenwoordiger van Nepal bij het consulaat in Amsterdam, onze boodschap 
overbrengt en zijn invloed gebruikt om de Nepalese overheid onder druk te zetten. De apen in 
Nepal verdienen het niet om te sterven in laboratoria. 

De derde demonstratie vond plaats om 14.00 bij een Novartis locatie in Amsterdam. Verscholen 
achter de ramen werken de medewerkers aan het 'in de markt zetten' van Novartis produkten. 
Ondertussen zijn er honderdduizenden dieren gedood in Novartis laboratoria en in de Contract 
Research Centres van Huntingdon Life Sciences en Covance. Geen wonder dat de Anti 
Dierproeven Coalitie met de regelmaat van de klok demonstreert bij Novartis vestigingen in 
bin nen-en buiten land . 

Om half 5 kwamen we aan in Weesp bij Solvay. Opnieuw stonden we voor de poorten om onze 
weerzin te uiten over het gebruik van dieren in laboratoria. Opnieuw waren de medewerkers naar 
huis gestuurd. Om half vier hadden vrijwel alle medewerkers het terrein al verlaten. We vinden 
het prima om de testen op dieren stil te leggen in dit bedrijf, al is het voor een paar uur. Er hangt 
ook een prijskaartje aan voor jullie Solvay. Medewerkers massaal vroegtijdig naar huis sturen 
kost geld en laat dat nu net zijn hetgene zijn waar jullie zoveel om geven; de eigen portemonnee! 
Vanaf nu is het gedaan met het in alle anonimiteit vergiftigen en opensnijden van onschuldige 
dieren. Het zal atom bekend worden in Weesp en omgeving wat jullie achter gesloten deuren en 
hoge hekken uitspoken met levende wezens. Bij de hoofdingang aanschouwden nieuwsgierige 
buurtbewoners en voorbijgangers ons protest en luisterden naar de toespraken en leuzen. Zoiets 
is hier nog nooit voorgekomen', aldus Solvay-woordvoerder Harold Wilbrink aan de lokale krant 
de Gooi en Eemlander. Reken alvast maar op nog veel meer protest Solvay! 



We zullen keer op keer demonstreren tegen dierproeven in Weesp en alle dierproefcentra in 
Nederland bezoeken. Dat een bedrijf als Solvay haar medewerkers en masse naar huis stuurt en 
zich verstopt is wederom een bevestiging van het succes van de Anti Dierproeven Coalitie. Het is 
bepaald niet het gedrag van een bedrijf dat trots is op het werk wat zij doet en dat niets to 
verbergen heeft. Integendeel; het toont het gebrek aan openheid rondom dierproeven op een 
schrijnende wijze aan. Wat Solvay dieren aandoet kan het daglicht niet verdragen! 



Informatierapport 

Onderwerp ADC 

Aan RID 

Aan 	Aan 	Operatienaam 

Operatienummer 

Registratienummer 	0000000/01 

Infonummer 	 1 

Team 

GAZO 	 JA 

Ontmoetingsdatum 

Datum rapport 	6 mei 2009 

Rapporteur 	 GO1 

Aantal bijlagen 

ADC 

Vorige week woe of dond zijn bij de ADC actiedag in totaal 12 mensen aanwezig geweest 

's morgens werd de demo bij Hartelust gehouden, daarna bij Shering Plough (voormalig Organon), In 

Tilburg was er "s middags een tentje met informatie over Hartelust. 

Veel politie aanwezig. Ongeveer 1 agent op 1 activist. 



Ni. 4086265/01 

MEI 2009 

Dierenrechtenactivisme  

De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) heeft in het tweede kwartaal van 2009 haar pijien meer en 

meer gericht op het UMC-Groningen en de RuG. Zo Iangzamerhand kan worden gesproken van 

een heuse campagne, die enige overeenkomsten laat zien met die tegen het to gronde gerichte 

project ScienceLink in Venray. Naast een publiekscampagne, waarbij in de winkeistraten via 

zogenaamde "infostalls" voorlichting wordt gegeven en handtekeningen worden verzameld, 

hebben inmiddels enkele "emailbombardementen" plaatsgehad, waarbij ook dreigmail werd 

verstuurd. Ook is al een grote manifestatie op touw gezet. De campagne wordt ongetwijfeld 

vervolgd en het wachten is op bekladdingen en vernielingen. 

Van vernielingen was reeds sprake tegen gebouwen van de Wageningen Universiteit. Inmiddels 

is daar een groot aantal ruiten ingegooid en ook zijn bekladdingen uitgevoerd. Over de 

herkomst van de daders kan niets worden gezegd. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	01 Groningen 

RID referentie-nr. 	504 

Datum 	 18 mei 2009 

Rapporteur 	 RO1 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	Ja, dd. 8 mei 2009 

Onderwerp 	 ADC Demo 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Verslag naar aanleiding van de oproep tot demonstratie/protestactie van de ADC (Anti Dierproeven 

Coalitie) op 8 mei 2009. 
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Er waren ongeveer 15 a 20 demonstranten aanwezig. 

In het Dagblad van het Noorden werden twee krantenartikelen geplaatst met betrekking tot dit 
onderwerp 

DE KORPSCHEF VAN DE REGIO GRONINGEN, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Aril& IL• I C'Zi 

tegen 
proeven 
op katten 
'Onderzoek naar incontinentie 
kan niet op ratten' 

Door Bram Huizebos 

GRONINGEN Dierenactivis-
ten van de Anti Dierproe-
ven Coalitie (ADC) komen 
vrijdag naar Groningen 
om to protesteren tegen 
de dierproeven die weten-
schappers van de Rijks-
universiteit Groningen 
uitvoeren op katten. 

Volgens Robert Molenaar van 
ADC zijn de testen gruwelijk. 
'Professor Hoistege dient kat-
ten zonderverdoving injecties 
toe in de scheder, zegt Mole-
mat 

Binds 2000 zijn er ten minste 
150 katten gebruikt, aldus 
ADC. Professor Gert Holstege 
bevestigt dat. "Als ik mijn on-
derzoek op een andere marder 
kon doen, graag! Maar de acti-
visten vertellen er niet bij wat 
het alternatief is. Dierproeven 
zijn pas toegestaan als er spra-
ke is van een serieus medisch 
probleem en er geen enkel al-
ternatief voor is." 

Volgens Molenaar zijn de 
proeven niet nodig. "De resul-
taten zijn in de verve, verve 
toekotnst misschien een keer 
bruildaaar voor mensen. Daar 
zijn nog nooit vraagtekens bij 
gezet: 

Holstege bestrijdt dat. We 
krijgen de laatste tijd geregeld 
e-mails van deze mensen. Tien  

■ LAWAMACTIE 

0e dlerenactivisten houden vrij-
dag op Brie plekken in de stad 
demonstraties, WI het dlerenia-
boratorlum, bij het UMCG en NJ 
het college van bestuur van de 
universitelt. 

tekst die stikt van de onwaar-
heden. We doen onderzoek 
naar urinecontinentie. Dat on-
derzoek kunnen we Met op 
ratten doen. We moeten het 
wel op katten doen, omdat kat-
ten, net als n-kensen, hun plas 
op kunnen houden: 

Molenaar vindt het een  ge- 
makkelijke keuze. "Als ik In-
continent was, zou ik liever 
een luier dragen dan een medi-
cijn krijgen waarvoor katten 
zijn gernarteld." 



Niet alleaMI-diernroevonacttvlsten open .en ripe so onschuldig als dot konljn. 	Foto: Archief ANt 

Gert tiolstege. 	 Foto: Archtef [MN 

ACTIE TECEN 'HERO, 

Dierenactivist Hummer 1 in Stad 
Robert Molenaar van de Anti 
Dier proeven (oolitic (ADC) 
demonstreert vanclaag in de 
stad. De AIVD tier hem als 
de leidende dieroctivIst van 
Nederland. fen proffel. 

Door Dram Hulzebsn 

GRIMINGrall n Vandaag demon• 
streert de Anti Dierproeven 
Coalitie (ADC) tegen de proe-
vent die prokessoi Gorr 
ge uitvoert op katten. Do acttes 
wordengeleid door Robert Mn-
tenni die door to Algemene 
lidichtingen- en Veiligheids-
dienst (AIVD) words be 
schouwil ,als de belarunijkste 
tiler-activist van Nederland. 

Molenaar beweert dot de 
WI) JIM telefoon afrapt en 
dat hij gmegeld wOrdt gescha-
duwd. De ADC wijst alle we. 
tenschappelkke proeven op 
dieren al In interviews bona-
drukt Molenaar dat de ADC 
een bovengronrise organisatie 
is die binnen de grenzen van 
de wet opereert Vblgens de 
AND is de club eohtet getieecd 
aan 

 
her gewelddadige Dieren 

Bevrijdings Enna. 
Olt Front schroomt niet ran 

dreigen de Ieuzen op villa's van 
directeuren to kalken, intimi-
deresidemailsaantvethouders 
to sturen of oat een auto vast 
een proefdierFoldret in brand 
to stoker. In 2007 stapte een  

bedrijf nit Weett nit een pro-
ject na dit soortintiraidade-ace 
ties van dieractivisten. 

Molenaar veroordeett doze 
acties Mot. 'Het angst aanja- 

gen van inenSete valt in het von binnen de wet. Maar als ie. 
Met vergoleken met het teed round anders een risk inslaat, 
dot dieren worth aangedaan', Iran ik (Nat niet tegen ztjn 
zu Molenaa_r vorig jaar in sect 	De AIVD. die constateert dat 
interview met De Pers. 'Wij blij- het rattellijk is onderscheid 

waken tussen legate en iega- 
le 	beticht de 
ADC van steeds rad icalere acti. 
viteiten. 

Veganist Molenaar morn 
zich niet order de indrulc • 
'last 7.e mer hewijzen komen', 
zei hij tegen de Volkskrant, kart 
na het verschijnen Van het 
AIVD-rapport. 'De AND vindt 
hot wel gemaidcelijk um hu-
vengrondse acnevoerders de 
schuld to geven van i Regale ac-
tiviteiten wainvan ze de dot. 
ders niet Burner Vinclen'. 

De ADC Is een gooey van en-
kele ventalleu fanatieke die-
renbevrijders. De 611, splitste 
zich recent al van Respect voor 
Dieren. Doze dub richt zich 
vooral op bent in winkeis on 
circa:sedum De ADC richt 
rich op proeftlieten, 

Nadal ADC met succes de 
plamien voor dierlaboratoria 
in Venray torpedeorde, richt 
de club nu de pijIen op de 
Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) ea het Universitair Me-
ditch Centrum Groningen 
(CROCCO. 'Dat zij naar batten-
lust investeren its proefdieron-
derzoek blijkt nit de opening 
van eon nieuw Centraal Proef- . 
dieter'. Laboratorium 
plamsbiedr aan con extra  tin e-
rot vierduizend dieter. benan-
der slecht teken soot de dieren 
is de recente oprichting van de 
onderneming Brains On Line', 
stet[ ADC op de etgenwebsite. 

Aties bij lab en 
in

c 
 stadscentrum De professor en de katten 

cameral' rr De Anti Dierproe-
ven C.oalltie ;ADC:[ protesteert 
vanaf '1130 our bij het nieuwe 
proefdierementnim aan de 
Mttonius Deusinglaan. 

De dierenviienden komen 
verkleed en zijn van plan het 
feed van de katten tilt to beef-
derr een gepijnigde goes komt 
amper vooruit. 'De ondercoe• 
kers ktunen gees onededogen 
en plaatsen een enorme injec-
tiespuir hi de poes', zegr de 
AUG in de aankondiging van 
de ache. 

De demonstranten voeren 
corder spandoeken met de 
tekst: 'dierproeven is rut ;Ms• 
daad tegen weericken% Oak 
zijn to dierenvrienden van 
Man tom veel lawa.ai to goon 
maken, om zo de 'stem veer de 
dieren to zijn'. 

De demoustrat ie bij het &ter-
proefantrum duttrt tot 13.00 
our. Daarna pan de demon. 
stranten naar het Broerplein, 
waar se een lawaaiactie 
houden. Vervolgens willen ze 
het College van Beguile aan 
sprekenopdeorklerzoekenop 
dieren 

CIONINGtN a Professor fort 
Holstege is eta vooraanstaand 
wecenschiapper die meecdere 
keren de pers haalde met 
baanbrekemoi onderzoek. Bij 
het grow publiok wend hij be-
kend met zijee onderioeic near 
het menselijke orgasme, 

Katten speelden een truciale 
rot bij dir onderzuelc Aanvan-
kelijk verdiepte hij rich in het 
gedrag van limbo katten es 
welk dee van de hersenen 
daarhij is betrokken. 

Ile stop naar het onderzoelt 
op mensen bet niet long op 
zich wachtere: pNefpersonen 
moesten klaatkomen in een 
PET-scanner met behulp van 
hum partner, die buiten de 
scan loteef. 

De tilrlunnsten wares we-
relduiettws: bij manner On 
vrouwen is het angstcentroun 
van de hersenen en de prefect. 
total cortex dat doze cerkra be-
shourt, tijdens hot orgasme 
minder actiet je moet je. Amor 
arks doss op je geniak voelen. 
coneludeerde Holstege. 

Later baarde deprnfessor op. 
slots met zijn anderzoek op de  

hersenen van de op 115-jatige 
leeftijd overleden Hennie van 
Andel, Yowl," veldt hij vast 
dm de hoogliejaarde het Thte 
brein' van. een 00-jarige had. 
Dit bracht hem in conflict net 
loot UMCC,.dat vend dat tail -
met het noemen van de naam 
van Van Andel- nju beroepsge-
helm geschonden had. 

Momenteel duet Holstege 
proeven op katten veer onder-
melt naar Incontinentie. Kat-
ten rues hierbijoimoisbaar, orn-
dat se -in tegenstening tot bij-
vnoebeetd rakes• him plots 
Itunnen ophouden. 

Holstege heck een denktunk 
viformeerd, met nenrologen. 
otrologett, nennotchirurgeri 
neuropatholugen en gynaeco-

ilij hoops merle op 
grond van her undertook op 
katten een middel to ontwile-
kelen dot incontinento patidn-
ten de connote over tom plas 
teruggeeft. 

Holstege spreekt met Idem 
tegen dat hi) katten rinser-
cloold injeccies in de schectel 
toedient, zoals tie ADC be-
weert. 



je graag een keer meedoen? Hier vind ie meer informatie over 
onze demonstraties en wat je kunt verwachten. Hier vind je een 
liist met dierproefcentra, bedriiven en instellincien  waar de Anti 

Dierproeven Coalitie demonstreert. 

Stuur een protestmail. Klik hier om je aan te melden. 

Nederland — Belgie Vrijdag 29 mei 

ACTIEDAG TEGEN APENEXPERIMENTEN 
8u - 10u 

Roberto en Raymond Hartelust 
Kapelmeesterlaan 1126, Tilbug 

- Protest bij de grootste apenhandelaars van Europa! 

10.30 -12.30 
De Heuvel, Tilburg 

- publieksactie om de Tilburgers te informeren over de 
apenhandel van Hartelust in hun woonplaats! 

15u-17u 
Laboratorium Universiteit Leuven, Campus Gasthuisberg, 

Herestraat 49, Leuven 
- Protest tegen de apenexperimenten op de universiteit 

.Week 22: Email alert: 
Stuur een protestmail tegen dierproeven. 

Klik hier  om je aan te melden. 

Vrijdag 19 juni 

ACTIEDAG TEGEN APENEXPERIMENTEN 

8u -10u 
Roberto en Raymond Hartelust 
Kapelmeesterlaan 112b, Tilbug 

- Protest bij de grootste apenhandelaars van Europa! 

13u-15u 
Universite Catholique de Louvain (UCL), dept. Brussel 

Hippocrateslaan 54 - 49, Brussel 
Apen lijden in dit laboratorium pijn! 

16u-17.30u 
Ambassade van Mauritius 

Bollandistenstraat 68, Brussel 
Mauritius levert apen aan laboratoria. 

Wil je meedoen? 

Neem contact met ons op via de email: info@stopdierproeven.org 
of kom naar de demonstratie. Met spandoeken, megafoons en 

protestborden zullen we onze stem laten horen voor de dieren die 
sterven in laboratoria. 

www.stopdierproeven.org 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 24 Limburg Zuid 
RID referentie-nr. 	09-092.  
AIVD referentie-nr 
Datum 	 20 juli 2009 
Prioriteit 	 Normaal 
Rapporteur 	 R24 

Aan 	 AND, t.a,v, 
Telefonisch ingelicht 	, dd. 
OndenNerp 	 clemonstratie Anti Dierproeven Coalitie (ADC) te Maastricht op 10 juli 2009 

Ingevolge artikel 62 van de Wet lnllchtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het voigende mede: 

Op 1.0 juli 2009 heeft de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) semen met Respect voor Dieren (RvD) en Bite Back 
(Belgie) gedemonstreerd tegen clierproeven (honden en katten) die in de universiteit Maastricht worden gedaan. 

Organisator en aanvrager was 

Beschrijving verloop demonstratie: 
Er is van 10.10 uur tot 11.45 uur gedemonstreerd door 25 personen op de Universiteitssingel 50 te 
Maastricht. 
De met linten afgezette plek om te demonstreren werd door de dernonstranten 
gebruikt om met spandoeken, borden en geroep door een megafoon te demonstreren. 

Navolgende leuzen werden tijdens de demonstratie geroepen: 
there's no excuse, for animal abuse. 
batteraove, zeet geer allernaol. 
unirnaas, hondenhel! 
unimaas, we'll be back! 
handen of van dieren, hanclen afl 
schande, schande, bloed aan je hanclenl, bloed, bloed, !Diced aan je handen! 
hondenmoordenaars, stop dierproeven, die dieren vrij! 

Bijzonderheden bij de demonstratie: 



DE KORPSCHEF VAN LIMBURG ZUID, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



(Net vorPktIO 

Handtekening: 	  

in / v Voornaam' 

(niet verpticht) 

yoornaarn: 171 
.4\ 

Ja, ik steun de apencam- 
pagne met een jidmaatschap 

Naam: 
van 20 euro per jaar. 

Rekeningnummer: 
Adres: 

Postcode/Plaats: 

Handtekening: 

(Filet vei-Plicht) 

Voornaam: in / v Ja, ik steun de apencam-
pagne met een lidmaatschap 

Naam: 
van 20 euro per jaar. 

Rekeningnummer 
Adres: 

Postcode/Plaats: 

Voornaam:'  

Naam:  

AdrOk  
Postcode/Plaats: 

Voornaam: 

Naar* 

m. / v 

(niet verplichty 

"\I 
Ja, ik steun de apencam- 
pagne met een lidmaalscbap  

van 20 euro per jaar. 

Rekeningnummer: 

iniet verplicht) 

Naam: 

Adres:  

PoitcodeiPlaats: 

Handtekening. 	  

Handtekening: 	  

Adres:  

Postcode/Plaats: 

Handtekening: 	  

Ja, ik steun de apencam-
pagne met een lidmaatschao 

van 20 euro per jaar. 

Rekeningnummer: 

Ja, ik steun de apencam-
pagne met een Iidmaatschap 

van 20 euro per jaar. 

Rekeningnummer 

SLUIT DE .APENLOODS IN TILBURG NOORD! 

On 4t ditreh Seen sebruilcsvocarwerpeK kin! 

Aan de Kapelmeesterlaan 112b in Tilburg noord zitten aapjes gevangen in een kille loads. 
Deze diertjes zijn afkomstig uit China en hebben een lenge reis achter de rug. De apen zijn hier slechts 
met 1 doel: verkocht warden aan dierproeflaboratoria door heel Europa! 

We vragen de gemeente Tilburg met klem om deze loads to sluiten. Het kan niet 
zo zijn dat apenhandeiaar Roberto Hartelust grof geld verdient over de ruggen van 
onschuldige aapjes. 

Owe/0.{ die.ran gees itbruiksvoorweretik sin! 

Voile lijst? stuur het op naar: Stichting Anti Dierproeven Coalitie, postbus 163, 8250 AD Dronten. 

Volg  de campagne online: http://www.stopdierproeven.org/ 



Informatiestand Anti Dierproeven Coalitie in 

Brussel (Belgie) trekt veel belangstelling 

ADC stelt vernieuwde 
informatiestand voor 

09-08-2009 St. Anti Dierproeven Coalitie 

Op zaterdag 8 augustus streken we ncer met onze 

vernieuwde informatiestand in hartje Brussel. Het is 

vakantie, warm weer, dus je kon in de Nieuwstraat op de 

koppen lopen. We maakten vele mensen duidelijk wat 

dierproeven anno 2009 echt betekenen. We deelden 

informatie uit, onze folder met dierproefvrije producten was 

cen echt succes. 

hier voor meer informatie 

Eerstdaags verwachten wij de recentste cijfers over het gebruik van 

dieren in Belgische laboratoria. Officieel waren dat er in 2007 bijna 

800.000... 



De Anti Dierproeven Coalitie zal niet stoppen met actievoeren zolang 

er dieren lijden in laboratoria, dit terwijl er zoveel dierproefvrije 

technieken bestaan. 

Bedankt, Brussel, voor de hartverwarmende steun! 

We kunnen dit natuurlijk alleen dankzij uw steun! Voor 20 euro per 

jaar ben je al lid van de Anti Dierproeven Coalitie, klik op de afbeelding 

hieronder voor meer info. 

(Bron: http://www.stopdierproeven.org/) 

(Bron foto's: Anti Dierproeven Coalitie) 
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VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2009 

Anti Dierproeven Coalitie wil dat gemeente 

Tilburg bedrijf apenhandelaar Hartelust sluit 

U ook? Zet dan ook uw handtekening onder petitie 

Verborgen apenleed in Tilburg 

ADC zet apenhandelaar in de schijnweipers 

07-08-2009 St. Anti Dierproeven Coalitie 

Vandaag demons treerden de dierenvrienden van de Anti 

Dierproeven Coalitie bij de loods 'van cen anonieme 

apenhandelaar.' Roberto en Raymond Hartelust verdienen 

al tientallen jaren grof geld in de anonimiteit over de rug van 

onschuldige aapjes. 
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Een geheel terechte vraag van de regionale omroep aan Hartelust om 

eens 'binnen' te mogen filmen werd geweigerd. Elk ander bedrijf zou 

blij zijn met gratis media aandacht. Een bedrijf dat onder de loop 

wordt genomen door kritische burgers, zou graag deze kritiek willen 

weerleggen met argumenten. Maar Roberto en Raymond Hartelust 

houden de deuren potdicht... 

De Anti Dierproeven Coalitie stond twee uur lang voor de poort met 

spandoeken, protestborden en een heleboel kabaal. 

Robert Molenaar: "Roberto Hartelust mag weten dat we er zijn. Deze 

dieren zullen nooit in stilte sterven!" 

In de middag trokken de actievoerders naar het winkelcentrum van 

Tilburg om de inwoners te informeren over de apenhandel in hun stad. 

Vele mensen reageerden geschokt op het feit dat Hartelust al tientallen 

jaren apen verkoopt aan dierproefcentra. 
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De dappere actievoerder die urenlang in apenpak in een kooi zat, kreeg 

veel bekijks. De Tilburgers keerden zich massaal tegen de apenh andel. 

Verbijsterd waren sommigen die Hartelust kennen, maar niets wisten 

over zijn bedrijf! Velen namen folders over Hartelust mee, onze 

dierproefvrije produktenfolder en onze nieuwsbrief. 

Uiteindelijk tekenden 800 Tilburgers de petitie. De petitie roept de 

gemeente Tilburg op om de apenloods to sluiten. 

De Anti Dierproeven Coalitie zal meer dan ooit de Tilburgers 

informeren en mobiliseren tegen het apenleed. Omdat dieren geen 

gebruiksvoorwerpen zijn! 

Download bier de handtekeningenlijst. 

(Bron: littp://www.stopdierproeven.org/) 

(Bron foto's: Anti Dierproeven Coalitie) 
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Oputat dieren seen sehrulksvoorwerpeA shNI 

+Me zIJn wIJ +Wetenschap +Dlerproeven +Apenhandel +Stsun ons +Wat ken JIJ dean +Contact 

Apenhandelaar 
ontmaskerd in Tilburg 
ADC informeert winkelencl publiek 

Vrijwiliigers van de Anti Dierproeven Coalitie 
stonden gisteren op de Heuvel in Tilburg om 
mensen te informeren over de verborgen 
praktijken van apenhandelaar Hartelust & 
Co. Verborgen in een anonieme loods in 
Tilburg Noord zitten tientallen aapjes die 
geen kant op kunnen. Deze dieren zijn 
afkomstig uit de apenfokkerij Guangxi 
Grandforest Scientific Primate Company Ltd 
in China. De apen in deze fokkerij zitten in 
kleine stalen kooien op elkaar gepakt, Zij 
kunnen zich amper bewegen in deze 
immense fokkerij. 

In houten boxen worden ze per vliegtuig 
vervoerd naar Europa. Roberto en Raymond 
Hartelust halen vervolgens de aapjes op om 
ze in quarantaine te plaatsen in de loods in 
Tilburg. 

De aapjes worden voor zo'n 2000 euro per 
stuk weer doorverkocht aan dierproefcentra 
in binnen- en buitenland. Het lot van de apen 
is duidelijk: zij kunnen worden vergiftigd, er 
wordt in de diertjes gesneden of impiantaten 
op het hoofd geplaatst voor 
hersenonderzoek. Uiteindelijk worden ze 
allemaal gedood. 

Vele Tilburgers blijken niet op de hoogte te 
zijn dat hun stad plaats biedt aan de 
praktijken van apenhandelaar Hartelust. In 
het geniep worden al 30 jaar apen 
verhandeld vanuit Tilburg. 

De Anti Dierproeven Coalitie zal de mensen 
in Tilburg blijven informeren over Hartelust. 
In Europa worden jaarlijks zo'n 10.000 apen 
gebruikt en gedood in dierproefcentra. De 
Anti Dierproeven Coalitie voert campagne 
tegen de apenhandel en apenexperimenten. 

Dit resulteerde in een rechtszaak tegen de 
KU Leuven en de sluiting van de 
apenfokkerij in Nepal. Er was zaterdag ook 
gelegenheid om het burgerinitiatief voor een 
verbod op honden- en kattenexperimenten 
te tekenen. Op dit moment staat de teller op: 

18.885 handtekeningenl 

6-10-2009 
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HOME 

6-10-2009 



Anti Dierproeven Coalitie - omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn! 

Orivki diere gto." sehrvikwoorwerpeR tail 

+Win ilin wl) +Wetenachap sDlerproeven +Apenhandel +Stun ant +Wat kan doen +Contact 

Agenda 

WI! je graag meedoen? Hier vind je meer informatie over 
onze demonstraties en wat je kunt verv✓achten. Bekijk ook 

ons actie archief. 

Stuur een protestmail. Klik hier om je aan to melden. 

Nederland 
Zaterdag 10 oktober 

Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten 

Karnemelkstraat, Breda 
Van 12.00 tot 17.00 

- Klik hier voor meer informatie. 

Nederland 
Zaterdag 17 oktober 

Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten 

Groningen 
Van 12.00 tot 17.00 

- Klik hier voor meer informatie. 

Belgie en Nederland 
Vrijdag 23 oktober 

Protest tegen hondenexperimenten 

Universiteit van Luik 
7 Place du 20-Aout, Luik 

van 11.00 tot 14.00 

Voor meer informatie: testen in Luik 

Bestuursgebouw Universiteit Maastricht 
Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht 

Van 14.30 tot 17.00 

6-10-2009 



Anti Dierproeven Coalitie - omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn! 

Voor meer informatie: testen in Maastricht 

Nederland 
Zaterdag 31 oktober 

Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten 

Voorstraat, Dordrecht 
Van 12.00 tot 17.00 

- Klik hier voor meer informatie. 

Nederland 
Zaterdag 7 november 

Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten 

Alkmaar 
Van 12.00 tot 17.00 

- Klik hier voor meer informatie. 

Belgid 
Vrijdag 13 november 

- Actiedag tegen dierproeven 

Meer info volgt. 

Nederland 
Zaterdag 21 november 

Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten 

Grotehoutstraat, Haarlem 
Van 12.00 tot 17.00 

- Klik hier voor meer informatie. 

Nederland 
Zaterdag 28 november 

Burgerinitiatief voor een verbod op honden- en 
kattenexperimenten 

Groningen 
Van 12.00 tot 17.00 

- Klik hier voor meer informatie. 

6-10-2009 
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Dood voor de wetenschap [ TOP ] 
Limburgs Dagblad, 2009-10-27 

BODY: 

De Anti Dierproeven Coalitie (ADC) protesteerde vrijdag opnieuw tegen 
medische proeven op honden door de Universiteit Maastricht. 

De universiteit zegt niet zonder proefdieren te kunnen. 

Sonja, een levendige kruising van een herder en nog wat, springt 
enthousiast tegen de deur van haar kennel. 

Wie haar zo ziet, zou niet verwachten dat ze een pacemaker heeft. De 
draden van de pacemaker zijn op een andere plek in haar hart aangebracht 
dan gebruikelijk. 

Doel van dit onderzoek is te achterhalen of deze techniek de pompfunctie 
verbetert. Na drie maanden gaat Sonja opnieuw onder het mes. 

Daarna wordt ze nooit meer wakker. 

Een soortgelijk lot is alle dieren van de universiteit beschoren. Van de 
albinoratjes en DNA-identieke muizen tot de schapen, geiten en andere 
proefdieren in de centrale proefdiervoorzieningen of op de wei in Heugem. 
Vorig jaar waren dat bijna 13.000 dieren.Alle proefdieren van de universiteit 
zitten op de. Centrale Proefdier Voorzieningen (CPV) in het 
faculteitsgebouw van de Universiteit Maastricht op Randwyck. We hebben 
een hotelfunctie', vertelt bedrijfsleider Peter Kelderman. 

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren voor, 
tijdens en na de proeven. 

Wetenschappers voeren de experimenten uit. Dit gebeurt zo veel mogelijk 
binnen de proefdiervoorziening om stress bij de dieren te voorkomen en de 
kans op infecties te verkleinen. De mensen hier zijn begaan met dieren, 
anders kun je dit werk niet doen, dan mis je de signalen die een diertje 
geeft.' Als medewerkers zien dat een dier pijn heeft, rapporteren ze dat 
meteen. 

Dieren zijn niet om op te testen, vindt de antiproefdierbeweging. 

Maar het is een noodzakelijk kwaad, aldus FritsW. Prinzen. De hoogleraar 
fysiologie doet onderzoek naar het functioneren van het hart. Dierproeven 
doe ik niet omdat ik ze leuk vind, maar met het idee verder te komen. Om 
de patientenzorg te verbeteren is onderzoek onderzoek nodig. Dit kun je 
niet altijd onmiddellijk op mensen uitvoeren. 

Gaat het fout, dan kan een mens overlijden.' 

Testen op dieren mag alleen als het niet anders kan . Elk dierexperiment 
wordt bekeken door de Dier Ethische Commissie (DEC), negen 
deskundigen van binnen en buiten de universiteit die beoordelen of een 
experiment ethisch kan. Voordat een aanvraag bij de commissie komt, is 
die al door verscheidene experts bekeken. Lukraak proeven uitvoeren is 
hierdoor onmogelijk, volgens Sylvia Heeneman, vicevoorzitter van de DEC 
Maastricht. Bij een proef moet altijd de wetenschappelijk relevantie 
aangetoond worden. 

Een hotelfunctie klinkt mooi, de dieren worden goed verzorgd. Feit blijft dat 
het aantal dierproeven stijgt. Volgens Heeneman komt dit door meer 
onderzoek, onder andere naar nieuwe methodes die dierproeven kunnen 
verminderen. Ook kan een computer niet alles nabootsen. 

Zoals een hart in het onderzoek van Prinzen. Nieuwe methodes test ik het 
liefst direct op mensen, maar dat mag niet altijd.' 

Prinzen moet eerst de resultaten uit dierproeven tonen voordat de nieuwe 
behandeling op een patient getest kan worden. Het hart van een hond lijkt 
het meest op dat van een mens. Dan moet ik terug naar een 
onderzoeksmethode die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. 

Helaas zijn dat sours honden.' 

• De Anti Dierproeven Coalitie blijft protesteren. Honden zijn rechteloze 

27-10-2009 
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testobjecten, terwijI ze net als iedereen recht hebben op een !even zonder 
• pijn en angst.' 

27-10-2009 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 

RID referentie-nr. 
AIVD referentie-nr 

Datum 
Prioriteit 
Rapporteur 

Aan 
Tel efon sch ingelicht 
Onderwerp 

15 Haaglanden 

4980/09 

8 december 2009 
Normaal 

R15 I 

AIVD, t.a.v. 
Nee, dd. 
Ledenwerf actie ADC 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op zaterdag 5 december 2009 stond 	 met twee onbekend gebleven personen op 
het Promenadeplein to Zoetermeer. Ze waren bezig met leden werven voor de Anti Dierproeven 
Coalitie. 

Ze hadden een aantal foto's om een lantaarnpaal gehangen en los op de grond gezet. De foto's 
bestonden uit beelden van geopereerde dieren. 

DE KORPSCHEF VAN HAAGLANDEN, 

voor deze, 
het Hoofd van de RID, 



Meldingsformulier 
RID nummer en regio 	: 17 Rotterdam Rijnmond 
RID referentie-nummer 	: 20445/2010/17 
AIVD referentie-nr 

Datum 	 : 5 januari 2010 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 	 : R17 I 

Aan 	 : AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	 : nee 

Onderwerp 	 : Demonstratie ADC bij EMC 

Evaluatie 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op vrijdag 27 november 2009 werd door een afvaardiging van de Anti Dierproeven Coalitie een 
demonstratie gehouden bij het Erasmus Medisch Centrum to Rotterdam. De demonstratie was 
aangevraagd door 	 Het betrof volgens de aanvraag een protest tegen de 
experimenten op apen, waarbij folders zouden worden uitgedeeld en een lawaaidemo gehouden 
zou worden. 

De demonstratie is rustig verlopen. Er werden spandoeken getoond. Er waren minimaal tien 
demonstranten aanwezig, mogelijk lets meer. 

De Korpschef van de regio Rotterdam Rijnmond, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID. 

Page 1 of 1 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 24 Limburg Zuid 
RID referentie-nr. 	10006 
AIVD referentie-nr 
Datum 	 11 januari 2010 
Prioriteit 	 : Normaal 
Rapp. orteur 	 R24 

Aan 
Telefonisch ingelicht 
Onderwerp 

AND, t.a.v. team 

Demonstratie ADC to Maastricht 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deal ik het volgende mede: 

Op donderdag 7 januari 2010 heeft de Anti Dierproeven Coatitie (ADC), under leiding van 
wederom gedernonstreerd in Maastricht tegen experimenten/proeven met honden door de 

Universiteit Maastricht 

Er werd achtereenvotgens gedemonstreerd op nwolgende lokaties: 
- Minderbroedersberg 4-6 (bestuurscentrum van de Universiteit Maastricht) 
- Universiteitssingel 50 ( Centrate Proefdieren Voorziening, CPV) 
- Henric van Veklekeplein (naast St. Janskerk, wear op dat moment een academische zitting ter 

gelegenheid van de 34ste  Dies Natalis van de Universiteit Maastricht 
plaatsvorid) 

'Vorloop dernonstratie 
Op 7 januari 2010 is de gehele .demonstratie is zonder noernenswaardige incidenten verloperr, 
behoudens- dat enkele. demonstranten, nadatde demonstratie omstreeks 1'5.15 uur gedaan was, Loch 
nog richtirig de Sint JanSkerk liepen en leuzen riChting medewerkers van de Universiteit riepen, Mbt. 
dierproeven. 
In tbtaal hebben 12 demonstranten deelgenomen aan de demonstratie. 
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De gebruikelijke leuzen werden geroepen, waaronder: 
"Bloed, bloed, bloed aan je handers", 
"schande, schande, bloed aan je handen" en 
"Unimaas, hondenhel". 

DE KORPSCHF VAN L MBURG ZUID, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 
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Tilburgse apenhandelaar Hartelust 
durft 'confrontatie' met dierenvrienden ADC niet 
aan.... 

Hartelust weigert reuzenhart in 
ontvangst te 

nemen! 

Manifestatie voor de poorten van de apenhel 

15-02-2010 St. Anti Dierproeven Coalitie 

Zo'n 5o dierenvrienden hidden zondagmiddag in Tilburg 

een manifestatie voor de poort van Hartelust BV - een 

notoire handelaar in proefapen. Tijdens de manifestatie 

werd Roberto Hartelust uitgedaagd om een reuzenhart in 

ontvangst te nemen. 

Roberto Hartelust liet zich niet zien en nam het hart ook niet aan, al 

werd vanuit het gebouw door de luxaflex glurend het protest bekeken. 

In de foods in Tilburg zitten honderden bange aapjes uit China die 

straks weer vervoerd worden naar laboratoria in binnen- en 

buitenland. 

16-02-2010 



GEEN 
Ltat-10.1.00AWERPEN! 

Animals and animalrights in the media worldwide 	 pagina 2 van 4 

Negen reuzenkaarten waren ondertekend door honderden kinderen 

met de tekst 'apen zijn geen gebruiksvoorwerpen.' De laboratoria UCL 

in Brussel, KU Leuven, Merck, Radboud Universiteit, Erasmus MC en 

het primatenonderzoekscentrum BPRC in Rijswijk werden op de 

Valentijnskaarten genoernd als plekken waar apen gebruikt worden in 

experimenten. 

China als leverancier en Roberto en Raymond Hartelust als afnemers 

waren ook vermeld op de Valentijnskaarten. 

De controversiele apenexperimenten in het Belgische Leuven zijn een 

doom in het oog van de Anti Dierproeven Coalitie. De schedels van 

aapjes (door Hartelust geleverd) worden opengeboord om implantaten 

aan de hersenen to bevestigen. Een team van experts heeft aangetoond 

dat er veel betere en dierproefvrije onderzoeksmethodes zijn dan het 

16-02-2010 
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gebruiken van apen in het hersenonderzoek dat plaatsvindt in Leuven. 

Robert Molenaar, 

campagneleider 
van de Anti Dierproeven Coalitie, gaf een gepassioneerde speech over 

het enorme leed dat schuil gaat achter de handel in apen. Hij onthulde 

een transportbox op ware grootte. 'De apen die gestorven zijn tijdens 

het transport van Hartelust naar Zweden in 2005 zaten in zo'n 

transportbox, en kregen sleehts een appel mee voor de reis die 17 uur 

duurde.' 

De negen ufo ballonnen met een liefdevolle maar dringende boodschap 

om de aapjes met rust to laten, gingen de lucht in, de sneeuwvlokken 

tegemoet. De vele hartvormige met helium gevulde ballonnen werden 

ook opgelaten. 

16-02-2010 
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De protestactie werd afgesloten op luidruchtige wijze. Hartelust, 

harteloos! galmde het voor de poorten van de apenhandelaar. 

Nooit zullen we de andere kant opkijken. Nooit zullen we onze 

campagne stopzetten totdat het apenleed de wereld uit is. Een 

beschaafde samenleving kan het niet maken om apen in to zetten als 

testobjece besloot Robert Molenaar de manifestatie. 

16-02-2010 



Onvitti diertit 9eeK $ebrUiksv0OrWerpeA kiKt 
Nieuwsbrief van de Anti Dierproeven Coalitie - winter 2009/2010 	 NR.9 

Anti Dierproeven Coalitie redt apen in Nepal! 
De Anti Dierproeven Coalitie zette met succes een intemationale campagne op om de Nepalese aapjes te redden. 
Begin 2008 kwamen we in contact met de Stop Monkeybusiness campagne in Nepal. Wij vernamen het schokkende nieuws dat 
r apen in een fokkerij zaten om verkocht te worden aan het Amerikaanse Southwest National Primate Research Center. 

In dit lab worden o.a. experimenten uitgevoerd voor het leger, zoals het testen van gif- en zenuwgassen. 
Het proefdiercentrum heeft al zo'n 4000 apen in zijn bezit, waaronder baboonapen en makakeri. De Anti Dierproeven Coalitie 
besloot hierop een Internationale campagne op te zetten. Wij besloten om niet aan de zijtijn te blijven staan en demonstreerden 
vele malen NJ de ambassade van Nepal In Brussel en het consulaat in Amsterdam. 

Ook warden vakantiegangers bij de vakantiebeurs in Utrecht genformeerd over het lot van de aapjes in de apenfokkerij in 
Nepal. Dankzij onze Inspanningen vonden protestacties pleats in acht leaden! De Anti Dierproeven Coalitie financierde een 
rechtszaak tegen de Nepalese staat om de apenfok te stoppen. Dankzij deze druk en de vele gesprekken met de 
ambassadeurs die achter onze campagne stonden, besloot de regering om de apenfokkerij te sluiten. 

Inmiddels zitten zo'n 300 aapjes in de fokkerij in Nepal te wachten op hun vrijlating. De gevangen apen moeten opnieuw leven 
leven in de vrije natuur. Experts hebben hun steun toegezegd en zullen de dieren begeleiden op weg near een dierwaardig 
bestaan. Op onze website en via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van verdere ontwikkelingen: 

www.stopdierproeven.org 



Beste dierenvriend, 

In februari 2010 bestaat de Anti Dierproeven Caalitie 3 jaar. In die tijd stonden wij constant 
ap de bres voor de dieren! Gerichte acties en goad daordachte campagnes brachten ons de 
broodnodige resultaten voor de dieren. 
Zo hielden wij in 2008 de geplande bouw van een groat, nieuw commercieel dierproeflaboratorium in 
Venray tegen. Het jaar daarna kregen we dankzij onze campagne een verbod op tabakstesten op dieren, 
waardoor het Philip Morris- laboratorium in Leuven zijn deuren moot sluiten. In 2009 lagen wij aan 
de basis van een internationale campagne die ervoor zorgde dat de geplande export van aapjes uit 
Nepal verboden word. Onder druk van een aangekondigde campagne van de Anti Dierproeven Coalitie 
heeft de universiteit van Namen zijn laatste aapjes die gebruikt warden in experimenten 
overgedragen aan een opvangcentrum. 2009 was oak het jaar waarin we een burgerinitiatief startten 
met als doel een verbod op honden- en kattenexperimenten. 
Verder dienden wij als eerste dierenrechtenorganisatie een klacht in tegen de apenexperimenten aan 
de universiteit van Leuven. Elke week hadden we wel ergens een informatiestand waarbij we zovele 
mensen informeerden over de gruwel van dierproeven en waarbij we massaal onze herwerkte 
dierproefvrije producten folder uitdeelden. 
Dankzij onze acties die vele keren de natianale en regionale media haalden, staan dierproeven 
terug hoog op de agenda. We mogen gerust stellen dat de Anti Dierproeven Coalitie op dit moment 
de meest actieve dierenrechtenorganisatie is tegen dierproeven. Maar we kunnen dit natuurlijk 
alleen maar dankzij uw steun. Campagnes voeren voor de dieren kost handenvol geld. Elke danatie 
die wij antvangen wordt integraal gebruikt voor de dieren. Als wij onze tanden ergens inzetten, 
"'ten we enkel las wanneer de klus geklaard is, in het belang van de dieren. Onze belofte aan u 

de dieren opgesloten in laboratoria is dat we nooit zullen opgeven en dat we de volgende jaren 
even hard zullen blijven vechten voor de dieren die zichzelf niet kunnen verdedigen! Dankzij uw 
steun maken wij het verschil voor de dieren! 

Omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn! 

Het ADC-team 

ADC blijft informeren over dierproeven! 
Week na week staat de Anti Dierproeven Coalitie met een informatiestand op 
straat. Of het nu was om ons burgerinitiatief te promoten of onze nieuwe 
dierproefvrije productenfolder, deze herfst Icon men ons in vele steden vinden. 
De reacties zijn altijd hartverwarmend; vele mensen zijn oprecht geschokt 
maar eveneens blij dat wij de stem van de dieren zijn. Door onze 
infostanden worden mensen geconfronteerd met het onnoemelijk dierenleed 
in Beigie en Nederland. Dierproeven gebeuren nu eenmaal in alle anonimiteit 
achter gesloten deuren. Wij zorgen ervoor dat deze verouderde vorm van 

'snschap niet !anger anoniem blijft. Onze informatiecampagne zal ook 
4,1010 doorgaan. 

ADC protesteert tegen giftigheidstesten 
De voorbije jaren discussieerde de Europese Commissie in Brussel over 
een nieuwe Europese richtlijn, genaamd REACH. REACH staat voor 
Registratie, Evaluatie, Authorisatie en restrictie van CHemische producten. 
Om deze zeer complexe richtlijn in het kort uit te leggen: REACH betekent 
veel meer dierproeven om chemische ingredienten uit te testen. Veel 
van deze chemische ingredienten worden gebruikt voor het maken van 
cosmetica en verzorgingsproducten. Hierdoor bestaat de kans dat 
producenten van dierproefvrije verzorgingsproducten verplicht zullen 
warden hun bestanddelen via REACH op dieren te testen. 

De Anti Dierproeven Coalitie verzet zich natuurlijk tegen deze 
REACH -richtlijn en heeft deze herfst at een eerste keer actie 
gevoerd aan het hoofdkantoor van de Europese Commissie in 
Brussel. Tijdens onze actie deelden we massaal onze folder uit 
en toonden we bezoekers van de Europese Commissie waarvoor 
dierproeven staan. 
Wij willen niet meer dierproeven, wij willen er geen!!! 



M
IM 

ilk heb dierproeven altijd al 
cornpleet nutteloos gevonden.' 

Hoe oud ben je en wat doe je in het dagelijks leven? 

lk ben 22 jaar en zit in mijn 2e master Rechten aan de KUL. In mijn vrije tijd doe ik 
ballet en zumba en hou ik mij bezig met mijn hondjes Sparrow en Kira. 

Waarom actievoeren bij ADC? 

lk ben altijd een enorme dierenvriend geweest. Sinds mijn 12de ben ik vegetarier. 
lk heb dierproeven altijd at compleet nutteloos gevonden: in het middelbaar 
onderwijs deed ik dan ook al vaak presentaties tegen het gebruik van proefdieren. 
Het is weerzinwekkend om te zien waar mensen toe in staat zijn. Maar met alleen 
maar te zeggen hoe erg je dat vindt, kom je natuurlijk geen stap vooruit. 
lk wou er ook effectief lets aan doen en daarom ben ik gaan actievoeren bij ADC. 

Hoe ben je bij ADC terechtgekomen? 

In het Gaia(Global Action in the Interest of Animals) -blad had ik gelezen over 
de testen met sigaretten op muizen en ratten door Philip Morris. lk was echt 
geschokken dat er tegenwoordig nog zo'n nutteloze testen uitgevoerd worden voor 
iets waarvan iedereen at weet dat het ongezond is. Toen las ik in de regionale krant 
over de acties die ADC daar voerde en heb ik onmiddellijk contact opgenomen om mee te doen. 

Wat is jouw boodschap aan de lezer? 

We mogen nooit opgeven! Het is aanmoedigend om te zien dat er zoveel mensen zijn die ook niet onverschillig staan 
tegenover dierenleed en die er ook effectief lets aan willen veranderen.Vroeg of Iaat zal iedereen inzien dat dieren niet 
dienen om voor zo lets afschuwelijks gebruikt te warden. 

Wat doe je liever: actievoeren of mensen informeren over dierproeven? 

Beide zijn natuurlijk heel nuttig, maar ik heb enkel nog maar mee actie gevoerd. De reden waarom ik dat graag doe is dat je 
dan op een pear honderden meters staat van die onmensen en de dieren die daar zitten. Het is een perfecte uitlaatklep 
voor al je woede en frustraties. En aangezien ADC blijft actievoeren bij een bedrijf tot het stopt met dierproeven is het voor 
dat bedrijf in kwestie ook heel negatief en confronterend. 

Wil je ook meedoen? Meld je aan als vrijwiliger via onze website: www.stopdierproeven.org 



Stop experinteKtIK 
ADC dient klacht in tegen K.U.Leuven 
De Anti Dierproeven Coalitie heeft op 21 september een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de apenexperimenten aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. Onze wetenschappelijke adviseurs hebben de experimenten die daar gebeuren onderzocht 
en zijn tot de conclusie gekomen dat voor die specifieke experimenten voldoende alternatieven bestaan. De Belgische 
wetgeving is heel duidelijk: indien er voor bepaalde experimenten alternatieven bestaan, moeten deze gebruikt worden. 
Wij hebben onze advocates dart ook de opdracht gegeven hier een zaak van te maken. 

Onze klacht is gebaseerd op juridische en wetenschappelijke feiten. Artikel 24.2 van de Dierenwelzijnswet bepaalt dat 
dierproeven alleen mogen gedaan worden als de beoogde resultaten niet door andere methoden kunnen bereikt worden. 
Dat de K.U.Leuven zich hier niet aan houdt, zeggen niet alleen wij maar ook gerenommeerde wetenschappers die hebben 
meegewerkt aan onze klacht. Zij verklaren dat het onderzoek op apen aan het departement Neurofysiologie van de K.U.Leuven 
reeds door andere onderzoekers werd verricht, zij het met kleine wijzigingen. En dat het actueel onderzoek aan de K.U.Leuven 
niet voor nieuwe en bruikbare inzichten op gebied van geneeskunde of diergeneeskunde zorgt. Aangezien gelijkaardige 
proeven reeds plaatsvonden, is het onderzoek niet nuttig en zelfs tegen de wet. 

r. Aysha Akhtar, neuroloog, verklaart omtrent het onderzoek het volgende: "Concluderend acht ik de experimenten op apen 
die men uitvoert in Leuven als volledig onnodig en irrelevant voor het begrijpen van de anatomie en het functioneren van de 
menselijke hersenen. Dit experiment op apen is niet noodzakelijk; ethische studies die gebruik maken van menselijke 
vrijwilligers en studies van aparte neutronen, functionele MRI en andere methodes worden gebruikt en kunnen gebruikt worden 
om de menselijke visuele processen en in het algemeen het menselijk neurologisch functioren te onderzoeken." 

Een zelfde reactie met betrekking tot het nut van dit onderzoek werd gegeven door optometrist (onderdeel van neurologie) 
Dr. Stephen R. Kaufman. Hij meent: "Neuroanatomie is inderdaad belangrijk en de lokalisering van visuele dataverwerking 
door het gebruik van PET scans, functionele MRI en andere technologie zijn belangrijk geweest voor de behandeling van 
patienten. Toch heb ik geen enkele klinische toepasbaarheid gezien bij de single-neuron studies, in het bijzonder deze waarin 
experimenten op apen zoals in Leuven werden verricht." 

Dr. Andre Menache merkte op dat deze onderzoeken reeds in het verleden werden uitgevoerd. "Daze dierproeven dateren 
van de jaren '60 en deze studie is slechts een herhaling van onderzoeken die eerder werden gedaan. Het is dan ook niet 
noodzakelijk om nogmaals proeven op dieren te herhalen." 
De dierproeven die gedaan worden in het laboratorium van het departement Neurofysiologie van de Katholieke Universiteit 
Leuven beogen resultaten die door andere methoden kunnen bereikt worden. Er zijn verschillende alternatieven voorhanden 
zoals blijkt uit de verklaringen van verscheidene deskundigen. De meest aangehaalde alternatieven zijn onderzoeken bij 
menselijke vrijwilligers en functionele MRI-onderzoeken. De neuroanatomie van de mens is immers verschillend van deze van 
andere primaten. 

zijn presentatie aan het Europees Parlement in februari 2008 verklaarde Prof. Paul Furlong: "Bestaande neuroimaginaire 
technieken zoals Magnetoencephalography (MEG) en functional Magnetic Resonance Imaging (tMRI) bieden aanzienlijke 
voordelen om niet-menselijke primaat experimenten te vervangen in gedragsneurowetenschap." 

Gelet op de aanwezigheid van verschillende alternatieven, is dus duidelijk sprake van een schending van art. 24.2. van de 
Dierenwelzijnswet bij de onderzoeken van de heren Janssen en Arnout aan de K.U.Leuven. De Anti Dierproeven Coalitie 
zorgt hiermee opnieuw voor een primeur, wij zullen ervoor zorgen dat de K.U.Leuven zich voor de rechtbank moat 
verantwoorden omdat zij de wet breken. We zijn heel blij dat ook andere dierenrechtenorganisaties (Animaux en Peril, Apma, 
Stichting Melief en Farm Sanctuary) en enkele wetenschappers onze klacht hebben onderscheven. Samen zullen we 
het verschil maken voor de dieren. 

Wij eisen gerechtigheid voor de apen! 

We zullen dit nooit tolereren! 
Eind 2008 werden in het televisieprogramma Koppen op de Belgische 
televisie beelden vertoond van de apen in gevangenschap in het 
laboratorium van de Katholieke Universiteit Leuven. Apen met implantaten 
op hun hoofd die achter slot en grendel zitten. Na het zien van de beelden 
besloot de Anti Dierproeven Coalitie om een campagne op te starten om 
apenexperimenten verboden te krijgen. 

,,, 



op a.peK! 
Anti Dierproeven Coalitie geeft nooit op! 
Onze campagne om een einde te maken aan alle apenexperimenten in Belgie loopt volop. De Anti Dierproeven Coalitie voert 
de druk op de K.U.Leuven op! Zoals verder te lezen is in dit nummer, hebben wij een klacht ingediend bij de rechtbank tegen 
de apenexperimenten van de K.U.Leuven. Daar stopt het natuurlijk niet voor ons, het indienen van deze klacht gaat hand in 
hand met verschillende acties. Zo voerden we de voorbije maanden actie tijdens de inschrijvingen voor nieuwe studenten en 
tijdens de openingsplechtigheid van het nieuwe academiejaar. 
Ook hadden we verschillende druk bezocht informatiestanden in hartje Leuven waarbij we iedere bezoeker vertelden over het 
apenleed. Toen prinses Astrid, erevoorzitter van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, een prijs kwam uitreiken aan 
de universiteit waren wij erbij. Met spandoeken en borden maakten we iedereen duidelijk waarvoor de K.U.Leuven, 
als enige Vlaamse universiteit, verantwoordelijk is : experimenten op apen! 
Ook de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth die deze apenexperimenten deels financiert, kreeg ons dit najaar voor 
zijn deur. Minister Onkelinx had eveneens opnieuw te maken met ons protest, onze eis is duidelijk: verbied apenexperimenten 
zoals u vorig jaar tabakstesten op dieren verboden hebt! Nu de K.U.Leuven beseft dat ons protest niet zal verdwijnen, 
probeert men er natuurlijk alles aan te doen om politici en het publiek te overtuigen van het 'nut' van deze experimenten. 
Dat deze experimenten geen nut hebben, wordt bewezen door gerenommeerde buitenlandse wetenschappers die al jaren 
neurologisch onderzoek verrichten zonder het gebruik van apen. 
De K.U.Leuven verschuilt zich ook achter het advies van ethische commissies. De Anti Dierproeven Coalitie, maar ook andere 
dierenrechtenorganisaties, ijveren al jaren voor meer openheid en onafhankelijkheid van deze ethische commissies. 
Een ethische commissie die voor een meerderheid bestaat uit dierproefnemers kan je moeilijk objectief noemen. Dat zij 
apenexperimenten van collega's 'goedkeuren', is dan ook evident. 
De K.U.Leuven probeert natuurlijk zijn public relations te verzorgen en misschien !ukt dat ook bij sommige mensen. Het punt 
blijft dat apen op dit moment pijn en angst lijden in hun laboratorium. Daarom zal de Anti Dierproeven Coalitie haar campagne 
enkel stoppen als de apenexperimenten stoppen. 

'ik heb respect voor mensen die opkomen voor de waarde van het dierlijk levee en zeker voor 
dieren die zo hoog op de ladder van de ontwikkeling staan als apen. Hun protest en juridische 
actie brengen de discussie in voile openheid. De waarde van zo'n drukkingsgroep is ook dat 
de mensen die de experimenten uitvoeren, zorgvuldiger nadenken over die proeven.' 
Rector Mark Weer, K.U.Leuven, De Standaard, 21 september 2009. 



Volop media aandacht voor dierenleed! 
Het burgerinitiatief voor een verbod op honden- en kattenexperimenten heeft vele mensen de ogen geopend de afgelopen 
maanden. Wekelijks informeren de vrijwilligers van de Anti Dierproeven Coalitie mensen in drukke winkelstraten over het 
dagelijkse leed van honden en katten in proefdiercentra. Vele duizenden nieuwsbrieven en dierproefvrije productenfolders 
worden dankzij onze donateurs gratis verstrekt. Onze frequente informatiestands en acties hebben weer voor veel 
media-aandacht gezorgd. Radio, televisie en kranten hebben aandacht besteed aan het dierenleed. Dat het nodig is om actie 
te voeren en mensen te informeren blijkt wel weer uit de jaarcijfers van de proefdierindustrie: 2081 honden en 303 katten 
werden gebruikt in Nederlandse laboratoria in 2008. Elke werkdag worden 8 honden en een kat opgeofferd in een eindeloos 
ritueel van gezonde dieren ziek maken en afmaken. Dieren die in een krappe behuizing zitten en nooit de liefde en aandacht 
zullen krijgen die zij verdienen. 

Het burgerinitiatief voor een verbod op honden- en kattenexperimenten heeft al meer dan 25.000 handtekeningen opgeleverd. 
We verwachten eind mei 2010 de nodige 40.000 handtekeningen te halen. Dankzij de steun van velen is de Anti Dierproeven 

litie in staat om direct een motie voor een verbod op honden- en kattenexperimenten in te dienen bij de Tweede Kamer. 
Anti Dierproeven Coalitie zal spreektijd krijgen om de volksvertegenwoordigers duidelijk te maken dat het niet van deze 

tijd is om nog honden en katten te laten lijden in laboratoria. 

Help de honden en katten door in jouw eigen omgeving zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Je kunt de 
handtekeningenlijst downloaden van onze website: 

www.stopdierproeven.org 

Belofte maakt schuld 
Schering-Plough is een van de grootverbruikers van 
proefdieren in Nederland. In Schaijk en Oss zitten op 
2 locaties vele dieren, waaronder honden, varkens 
en apen. Naar schatting worden jaarlijks meer dan 
42.000 dieren het slachtoffer van de experimenten. 
'71errit-Jan Wennink van Schering-Plough zei in maart 

J09 in het Brabants Dagblad te willen stoppen met 
proeven op apen, honden en varkens. 
Maar zonder deadline of stappenplan is het niet meer 
dan een mooie kop in een inmiddels vergeelde krant. 
De Anti Dierproeven Coalitie denk dear toch heel 
antlers over: via ludieke en luide protesten houden 
we stevig de druk erop. Zonder maatschappelijke druk 
zullen dierproeven blijven bestaan. 
Met maatschappelijke druk via debatten, 
media aandacht, protestacties en informatieve stands 
zal de politieke druk toenemen en dierproeven veel 
eerder tot het verleden behoren. 

"Proefdieren zijn duur en niet in alle gevallen zaligniakenti."Er zljn 
alternatieve modellen die een vergelijkbare of 'betelorepellenda. 
hebben. Bovendien hebben nieuwe mediclinen 
op proefdieren dan op mensen." 
Gerrit-Jan Wennink, proefdierdeskundige van,  



Honden Iijden als proefdier in Luik 
Aan de Universiteit Luik worden al jarenlang experimenten gedaan op (beagle)hondjes en katten. De dieren worden hier onder 
meer blootgesteld aan inhalatietesten waarbij opzettelijk aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma en bronchitis, worden 
opgewekt bij de dieren. De trouwe viervoeters, ook hier weer geleverd door proefdierfokker Harlan (wear ADC al vaker actie 
voerde), worden over een langere periode gedwongen om schadelijke stoffen in te ademen waardoor ze ziek worden. In een 
recent onderzoek werden bijvoorbeeld beagles met injecties verdoofd en in een afgesloten kunststofbox geplaatst. Vervolgens 
werd hier cadmium chloride ingespoten dat de hondjes 15 minuten lang moesten inhaleren. Dit gas staat bekend els zeer 
giftig. Hiermee werden de symptomen van bronchitis nagebootst. De hondjes kregen naast een ernstige ontsteking van de 
luchtwegen ook last van een overproductie van witte bloedlichaampjes. In het tweede deel van de studie werden twee 
verschillende experimentele middelen uitgetest op de hondjes in pogingen om de symptomen weer weg te nemen. Ook hier 
kregen de hondjes weer herhaaldelijk injecties toegediend. In de weken hierna werden de dieren herhaaldelijk onderzocht en 
werden er bloedmonsters genomen. 
Van eon van de kandidaatgeneesmiddelen bleek at meteen dat het geen effect had, terwijI het andere ontstekingsremmende 
effecten had. Eindconclusie van de dierproefnemers was dat hun onderzoek weinig tot geen klinische relevantie had; 
het kunstmatig opwekken van een acute ontsteking in de luchtwegen is niet te vergelijken met een chronische ontsteking 
van de luchtwegen waarbij sprake is van een natuurlijk verloop van de aandoening. Het is onduidelijk wat er met de 
hondjes is gebeurd na afloop van het experiment. 

Inhalatietesten op katten 
Met katten zijn de Iaatste jaren verschillende vergelijkbare inhalatieproeven gedaan in Luik. Vanaf 2007 zijn hiervoor in 
5 onderzoeken bijna 100 katjes misbruikt. In een van de onderzoeken werden 12 katjes onverdoofd opgesloten in een 
doorzichtige plethysmograaf van plexiglas. Met een verneVelaar werd vervolgens een oplossing met carbachol de gesloten 
ruimte ingespoten die de dieren enkele minuten moesten inhaleren totdat een blijvende vernauwing van de luchtwegen 
(bronchoconstrictie) optrad. 
Beschreven wordt hoe de katjes moesten kwijlen en 
overgeven en last kregen van diarree en zeer ernstige 
benauwdheid. In het volgende deel van het onderzoek 
werden twee verschillende technieken gebruikt om 
drie verschillende stoffen uit te testen op de katjes. 
Deze stoffen moesten fungeren als luchtwegverwijder 
(bronchodilator) om de eerder opgewekte aandoening 
weer ongedaan te maken. Bij de eerste methode werd 
den gezichtsmasker voor de neus en de bek van de 
katjes geplaatst om ze zo het gas te laten inhaleren. 
Bij de tweede methode werden de katten weer in 
de plexiglazen box geplaatst en werden de 
gassen weer verneveld. 
De drie Iuchtwegverwijders hadden wisselende 
effecten. Ook in dit rapport is niets te lezen over 
het lot van de katten aan het einde van de proef. 

De Anti Dierproeven Coalitie is niet tegen 
wetenschappelijk onderzoek! Maar het moet dan 
wel relevantie hebben voor mens en dier. 
De experimenten die men uitvoert in Luik hebben 
geen van beide! Wij eisen dan ook de 
onmiddellijke stopzetting van deze pijnlijke 
experimenten op deze onschuldige katten en 
honden! In het kader van deze campagne voerden jaa 

wij de voorbije maanden opnieuw actie bij de 
universiteiten van Luik en Gent. 
In het herfstnummer kon u al uitgebreid lezen over 
de experimenten aan de universiteit van Gent. 



`Het lijden van apen in laboratoria 
is vergelijkbaar met dat van een mens' 
Primatoloog Marc van Roosmalen 

Marc van Roosmalen (62) is geboren in Tilburg en een 
wereldberoemde primatoloog. Hij heeft 25 jaar lang 
studies gedaan naar het leven van primaten en de 
werking van het ecosysteem in de Amazone. Hij werd 
in 2000 door Time Magazine uitgeroepen tot eon van 
de Heroes of the Planet. 
Ook werd hij in 1999 door Prins Bernhard geridderd tot 
Officier in de Orde van de Gouden Ark, een 
onderscheiding voor het verrichten van bijzondere 
verdiensten voor het behoud van flora en fauna op 
aarde. Zijn werk leverde hem niet enkel roem op: 
in 2007 werd hij opgepakt en veroordeeld door de 
Braziliaanse autorlteiten tot 14 jaar gevangenisstraf. 
Als criticaster van de corruptie, handel in bedreigde 
diersoorten en vernietiging van de Amazone moest hij 
zelfs het land uitvluchten. 

In Nederland en Belgie worden anno 2009 nog altijd proeven gedaan op apen. Apen zijn, net als mensen, primaten. 
Wij vroegen Marc van Roosmalen om een reactie. 

arc: Als men bedenkt dat wij, mensen, voor meer dan 98 procent hetzelfde DNA (genetische code) hebben als onze 
medeprimaten — de apen en mensapen — en apen in gezichtsuitdrukkingen net zo'n uitgebreid scale van innerlijke emoties 
vertonen zoals angst, pijn, zorgelijkheid, vreugde, uitgelatenheid, speelsheid, verliefdheid, passie, woede en haat, en wij 
allemaal het vermogen bezitten te associeren, vooruit te denken, en op de ontwikkelingen vooruit te blikken (zij in beelden en 
wij daarnaast ook in abstracte taal/woorden), is het onderwerpen van apen aan martelingen in de vorm van dierproeven net 
zo misdadig als zou het mensen betreffen. 

Inmiddels is er een weftelijk verbod op het gebruik van mensapen van kracht in Nederland en Belgie. Wat is uw visie 
op dit onderscheid tussen de verschillende primatensoorten? 

Marc: Als die maatregel zou berusten op de herkenning van tevens aan mensen gerelateerde eigenschappen — het zichzelf 
eerder herkennen in mensapen als chimpansees, gorilla's en orang-oetans, dan in bijvoorbeeld gibbons (net zo goed behorend 
tot de mensapen = apen zonder stead) en apen, dan is het onzinnig om in verband met het doen van dierproeven onderscheid 
te maken tussen apen en mensapen. Zeg dan Nee tegen proeven op alle primaten. 

Hoe ervaart een primaat het leven opgesloten in een kooi in een laboratorium, geisoleerd van zijn soortgenoten? 

Marc: Hij wordt gek, krankzinnig, omdat hij gedepriveerd is van al zijn door de miljoenen jaren van evolutie in het regenwoud 
heen ontwikkelde natuurlijke behoeften. Net als een mens opgesloten in een isolatiecel, van tijd tot tijd onderworpen aan 
fysieke en psychische martelingen, zal hij zich constant afvragen wat hij in hemelsnaam gedaan heeft om zo'n wrede 

menselijke behandeling over zich of te roepen of gerechtvaardigd te zien. 

Je bent in Tilburg gederd voor je inzet voor natuurbehoud in de Amazone. Tegelijkertijd houdt de gemeente 
Tilburg de hand boven het hoofd van apenhandelaar Hartelust. Heb jij een boodschap voor de gemeente Tilburg? 

Marc: lk ben blij met de erkenning van mijn strijd voor het behoud van de laatste regenwouden op aarde door de Gemeente 
Tilburg maar vind het ronduit schandalig te vernemen dat mentaal bijna net zo hoog als ons mensen ontwikkelde apen - onze 
fylogenetisch meest nauwe verwanten - op de dag van vandaag onder erbarmelijke omstandigheden gefokt in Chinese 
fokkerijen helemaal naar Tilburg verscheept worden, enkel en alleen om de vanuit Tilburg opererende dierhandelaren Roberto 
en Raymond Hartelust zich te laten verrijken. 

Vanaf 20 euro bent u al lid en ontvangt u ons ledenblad 4 meal per Jeer. 

Belgie 
Rekening : 979-2254361-86 t.a.v. Anti Dierproeven Coalitie VZW 
IBAN : BE78 9792 2543 6186 BIC : ARSPBE22 

Nederland 
Triodosbank: 78.69.39.079 t.a.v. Stichting Anti Dierproeven Coalitie 

www.stopdierproeven.org 
Info@stopdierproeven.org 

Or dat dieren seen sebruiksvoarwerpen egn./ 



Het is moeilijk jagen op een solitaire wolf [TOP ] 
Trouw, 2010-04-12 

BODY: SAMENVATTING 

De Nationale Recherche speurt al ruim een jaar met een speciaal team 
naar enkele tientallen radicale dierenactivisten, maar de resultaten blijven 
uit. Lone wolves zijn moeilijk te vangen. VOLLEDIGE TEKST: 

Je zou bijna zeggen dat hij het er zelf naar heeft gemaakt. Peter J., alias de 
Vegan Streaker, liep wel erg in het cog. In zijn onderbroek verstoorde hij in 
2008 de televisie-uitzending van Paul de Leeuw, en toonde voor de camera 
de teksten tegen apenhandel die hij op zijn borst en benen had gekalkt. En 
hij werd nog boos ook toen De Leeuw zijn onderbroek invorderde, in een 
paging de actie een komische root te geven. 

Eerder al had Peter J. het ABN Amro tennistoemooi, de Tilburgse Ten 
Miles hardloopwedstrijd en een hockeytoernooi op een streakactie 
getrakteerd. Als heel Nederland wist wie de Vegan Streaker was, dan was 
het niet vreemd dat Peter J. ook de belangstelling had van de recherche. 
De politie had ook nog een brandstichting op de plank liggen uit 2006 bij 
een slagerij in Vught, de woonplaats van Peter J. Een bestelauto van 
keurslagerij Van der Schoot aan de Stationsstraat brandde toen volledig 
Wt. Een ander voertuig werd met leuzen als 'moordenaar' beklad. 

Vervolgens plande J. in maart 2009 een bevrijdingsactie op een 
nertsenfarm in het Zeeuwse Stavenisse. Volgens justitie liet hij samen met 
zijn vriendin Nanda L. 2500 nertsen vrij, maar hij maakte de fout ook een 
reporter van weekblad Revu mee te nemen. Dat publiceerde een spannend 
verslag van de actie waarin zoveel details stonden dat de politie wel bij 
Peter J. m6est uitkomen. Zo was to lezen dat de daders een man en een 
vrouw van order de dertig jaar waren, zij een relatie met elkaar hadden, de 
actie vanuit Brabant gevoerd werd, en liet een tijdstabel zien hoe lang 
rijden het doel was. Nog een detail: Nanda L. woonde in Wissekerke, nog 
geen twintig kilometer van de plaats delict - al moet je met de auto een 
omweg maken. De Nationale Recherche hoefde het spoor van 
aanwijzingen alleen maar te volgen om bij de voordeur van Peter J. in 
Vught uit te komen. Hij diende zich als het ware zelf aan. 

In maart 2009 werd Peter J. aangehouden en hij moet zich op 26 mei 
aanstaande voor de rechter verantwoorden. Ook zijn vriendin is 
gedagvaard. Hen is vernieling, diefstal en het 'wegmaken van dieren' ten 
laste gelegd. Peter J. is ook de brand in het slagersbusje ten laste gelegd. 
Het beramen van een aanslag op de koningin, waarvan hij korte tijd werd 
verdacht, en verboden wapenbezit komen niet in de dagvaarding terug. 

Hoewel het onderzoek naar Peter J. niet bepaald ingewikkeld of 
diepgravend is geweest, is zijn vervolging wel het grootste succes van het 
35 man tellende speciale rechercheteam van de Nationale Recherche, dat 
sinds een jaar actief is. In een brief naar de kamer kondigde toenmalig 
minister Guusje ter Horst 'een intensivering van de repressieve aanpak van 
dierenrechtenextremisten' aan. Nederland had in de voorliggende jaren to 
maken gekregen met een opkomend activisme dat gebruik maakte van uit 
het buitenland overgenomen actiemethoden. Demonstraties en andere 
legale protesten werden gecombineerd met 'thuisbezoeken' (homevisits) 
aan personen die als werknemer of leidinggevende betrokken zijn bij in de 
ogen van de actievoerders 'foute' bedrijven. Soms warden daarbij leuzen 
op de woonhuizen van de werknemers gekalkt; een enkele keer ging er 
een auto in brand. Maar juist de persoonlijke aanvallen hadden en hebben 
een uiterst intimiderend karakter. Begin 2008 besloot de gemeente Venray 
na acties en intimidaties dan ook to stoppen met de ontwikkeling van een 
biotechnologisch bedrijventerrein in de gemeente. 

'De regering acht dit ontoelaatbaar', schreef minister Ter Horst de Kamer, 
en somde naast het nieuwe nationale politieteam een aantal maatregelen 
op: acties van dierenactivisten warden in het vervolg centraal 
geregistreerd, en niet lokaal als gewone 'vernieling' of 'brandstichting' 
genoteerd. Verder kwam ze met het voorstel om 	groepen die zich 
inzetten voor het dierenwelzijn, een manifest te laten ondertekenen waarin 
zij illegale acties afzweren. Zo moeten radicale actievoerders verder 
geisoleerd worden, voor zover zij dat nog niet waren. 

Een jaar later is het speciale politieteam nog niet heel veel verder. De 
politie in Gelderland betrapte actievoerders bij het loslaten van 5000 

• nertsen in Barchem, en deze vier verdachten moeten deze zomer voor de 
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rechter verschijnen. Maar van het ontmantelen van de radicale beweging 
zoals Ter Horst die voor ogen had, is geen sprake. De vraag is zelfs of er 
enige schade is toegebracht. 

Door de samenwerking met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(AIVD), die het dierenactivisme eerder tot prioriteit bestempelde, is er bij 
politie en justitie wel een goed beeld ontstaan over de werkwijze en 
achtergrond van de extremisten. Dat beeld verklaart ook waarom de 
opsporing zo weinig succes heeft. De 'enkele tientallen' extremisten in 
Nederland opereren in kleine cellen van twee of drie man die bewust geen 
contact hebben met actiegroepen die in de openbaarheid treden. Zij gaan 
ervan uit dat de gematigde groepen zijn geInfiltreerd door de politie, en 
laten zich daarom niet zien. 

Sommige dierenextremisten zijn volgens de politie lone wolves die geen 
enkel contact hebben met geestverwanten. Peter J. zou daar een 
voorbeeld van zijn, maar ook Volkert van der G., de moordenaar van Pim 
Fortuyn. Zij leven in een eigen wereld, en stellen hun eigen grenzen. Die 
zelfgekozen isolatie van de actievoerders maakt infiltrate door de politie 
bijkans onmogelijk. 

Ook de vervolging van dierenextremisten is moeizaam. Zij plegen bij hun 
buitenwettelijke acties relatief 'kleine' delicten zoals vernieling en 
bekladding, waarvoor een lichte sanctie geldt. Daarom werden deze 
vergrijpen tot een jaar geleden slechts lokaal geregistreerd; er werd 
nauwelijks onderzoek naar gedaan. Maar omdat deze vergrijpen vaak 
plaatsvinden op de stoep van mensen die werkzaam zijn bij proefdier- of 
pelsdierhouderijen of farmaceutische bedrijven, is de maatschappelijke en 
politieke impact van hun acties enorm. 

Volgens de AIVD schurken in Nederland de actiegroepen Respect voor 
Dieren (RvD), de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) en SHAC-NL zich tegen 
de extremisten aan. SHAG staat voor Huntingdon Animal Cruelty, een 
Britse extremistische groep die internationaal gewelddadig opereert tegen 
bedrijven die een band hebben met het Huntington Life Sciences (HLS), 
dat dierproeven doet voor de farmaceutische en voedingsindustrie. 

Nederland kent sinds twee jaar een eigen afdeling. De AIVD voorspelde 
vorig jaar vanwege die Nederlandse link een opleving van het 
dierenactivisme. Toch is het tegenovergestelde waar. Het aantal acties is 
juist sterk gedaald. Justitie heeft - hoewel er centraal geregistreerd moet 
worden - maar cijfers tot 1 april 2009. Maar de indruk bestaat dat het 
jaarlijkse aantal acties is teruggelopen van 207 in 2007 en 195 in 2008, tot 
enkele tientallen in 2009 en 2010. Onder de groeperingen heerst een 
relatieve rust. 

Misschien denken de actievoerders: wie geschoren wordt moet stilzitten, 
en wachten zij totdat de politieaandacht afneemt. Toch maakte een groepje 
activisten van SHAG op 23 maart nog een rondje Nederland langs de 
bedrijven AstraZeneca, BMS, Sandos en Astellas en wees hen voor de 
poort luidruchtig op hun band met HLS. See you next time!, schreven zij op 
hun Britse site. 

Een reportage in Revu leidde de politie naar Peter J. 

Lone wolves hebben geen contact met geestverwanten 

De AIVD maakt in terminologie duidelijk onderscheid tussen burgers die 
zich legaal of illegaal voor dieren inzetten. 

Dierenrechtenactivisme is het fenomeen waarbij personen of groepen op 
buitenparlementaire wijze, maar binnen de grenzen der wet, streven naar 
verbetering van dierenrechten. 

Dierenrechtenextremisme is het fenomeen waarbij bij het streven naar 
verbetering van dierenrechten bewust over de grenzen van de wet wordt 
gegaan en illegale acties worden gepleegd. 

Terrorisme behelst het uit ideologische motieven dreigen met, 
voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, of daden 
gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met 
als doel maatschappelijk veranderingen to bewerkstelligen. Hiervan is bij 
dierenrechtenextremisme volgens de AIVD geen sprake. Manifest tegen 
extremisme mislukt 

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON), waarin de 
• 
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meeste legale groepen zijn vertegenwoordigd, heeft Binnenlandse Zaken 
laten weten niet te denken aan ondertekening van het manifest waarin 
illegale actie wordt afgezworen. 

'Het uitzonderen van een segment van de bevolking dat in een verklaring 
nogmaals moet bevestigen dat hij zich aan de wet zal houden, kan een 
gevaarlijk precedent scheppen. Van iedereen die aandringt op een 
dergelijke ondertekening mag verwacht worden dat zij zelf ook met zo'n 
ondertekening instemmen, en daarmee is het einde zoek.' 

ledere burger wordt geacht zich aan de wet te houden. Zo ook de burgers 
die actief zijn voor dierenwelzijnsorganisaties, aldus de CDON. Actiegroep 
Wakker Dier maakte overigens wel een eigen manifest tegen illegale actie 
en plaatste dat op haar website. Links maar ook rechts 

Sinds enkele jaren zijn niet alleen 'linkse' actievoeders met dierenrechten 
bezig, maar manifesteert ook extreem-rechts zich. Voorpost en Met de 
Dieren Tegen de Beesten (MDTB) keren zich voornamelijk tegen 
McDonald's, tegen halaIrslagerijen vanwege religieus slachten, en tegen 
het uitbaten van dieren door circussen. Met dat laatste doel kwamen zij in 
conflict met het 'linkse' Respect voor Dieren, dat niets met hen te maken wil 
hebben. 



Meldingsformulier 

RID nummer en regio 	15 Haaglanden 

RID referentie-nr. 	2962/10 

AIVD referentie-nr 

Datum 	 6 juli 2010 

Prioriteit 	 : Normaal 

Rapporteur 	 R15 

Aan 	 AIVD, t.a.v. 

Telefonisch ingelicht 	Nee, dd. 
Onderwerp 	' ADC demonstratie / info 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op zondag 18 juli 2010 wil het ADC een infostand inrichten op de Grote Marktstraat in Den Haag. Dit 

is bij de politie Haaglanden aangemeld 

DE KORPSCHEF VAN HAAGLANDEN, 

voor deze, 

het Hoofd van de RID, 
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Anti Dierproeven Coalitie demonstreert bij ingang 
dierproeflab universiteit Luik (Belgium) tegen 
dierproeven 

Hun leed is ons leed! 

28-06-2010 St. Anti Dierproeven Coalitie 

Op zondag 27juni organiseerde de Anti Dierproeven Coalitie 

een stil en emotioneel protest bij de hoofdingang van het 

grote dierproeflaboratorium van de universiteit van Luik 

(ULg, Domaine Sart Tilman 35). Honden, poezen, konijnen, 

varkens, Iijden hier in volstrekte anonimiteit. 

Daarom stonden meer dan 5o activisten van de Anti Dierproeven 

Coalitie symbolisch stil bij de vele dierproeven aan deze universiteit. 

Belgische en Nederlandse dierenvrienden gaven massaal gehoor aan 
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onze oproep om die dag samen hun solidariteit met de proefdieren to 

tonen. Ons stil en waardig protest stond in scherp contrast met het 

gehuil en de angst van de dieren opgesloten in proefdierlaboratoria. 

Niemand van ons zal ooit tolereren dat universiteiten zoals die van 

Luik duizenden onschuldige dieren dag in dag uit blijven gebruiken 

tervvijl er anno 2010 voldoende alternatieven bestaan. Dieren zijn geen 

gebruiksvoorwerpen! 

Na de bezinningsactie legde elke aanwezige als teken van medeleven 

symbolisch een roos neer bij een foto van een proefkonijn. Hun Teed is 

ons teed! 

Danny Flies, voorzitter van de Anti Dierproeven Coalitie: 

'De tijd dat universiteiten wetenschappelijke uooruitgang kunnen 

maken enkel en alleen 'dankzil dierproeven ligt al Lang achter ons. 

Het stuit dan ook enorm teg en de borst dat zij blijven kiezen 
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verantwoordelijk to zijn voor dierenleed terwiji het ook anders kan. 

Dar zeggen niet alleen wij, maar ook hoe langer hoe meer 

wetenschappers die zich ook tegen dierproeven uitspreken.' 

(Bron: http://www.stopdierproeven.org/) 

(Bron foto's: St. Anti Dierproeven Coalitie) 



"Apen" vragen om 
handtekening tegen hersenexperimenten in Nijmegen 
AMERSFOORT ■ Winkelend pu-
bliek op de Varkensmarkt in 
Amersfoort kan zich zaterdag ver-
gapen aan twee in apenpak gesto-
ken demonstranten in een kooi. 
De actie is een protest van de Anti 
Dierproeven Coalitie (ADC) tegen 
hersenexperimenten op apen bij 
de Radboud Universiteit in Nijme-
gen. 
De dierenactivisten zullen voor-
bijgangers vragen een petitie te 
ondertekenen tegen de proeven, 
die volgens de ADC zowel onnodig 

wreed als achterhaald zijn. Het 
protest is niet gericht tegen de 
Universiteit Utrecht, omdat die 
heeft besloten met ingang van ko-
mend jaar te stoppen met het ge-
bruik van testapen. ADC-woord-
voerder Robert Molenaar is daar 
blij mee. Zijn organisatie praat 
mee over de toekomst van de vier 
testapen, die nu nog in het proef-
centrum van de Utrechtse dieren-
faculteit verblijven. „We hopen dat 
ze voor hun nude dag naar een op-
yang kunnen van de Stichting 

Aap. Het alternatief is de dieren 
in laten slapen. Daar zijn we uiter-
aard niet voor," aldus Molenaar. 

De Radboud Universiteit gunde 
de ADC onlangs een blik in haar 
proefdiercentrum. Molenaar is 
ervan geschrokken: „De apen 
daar kunnen letterlijk en figuurlijk 
geen kant op. Ze worden gedro-
geerd en als ze de handeling goed 
uitvoeren warden ze beloond met 
druppels water. Hun schedels wor-
den doorboord en er worden im-
plantaten in gezet. Als er niet op  

ze wordt geexperimenteerd zitten 
ze in kleine kooien met als enige 
afleiding een tv." 

Het wordt tijd dat Nijmegen het 
voorbeeld volgt van Utrecht, zegt 
Molenaar. „We kiezen voor een pu-
blieksactie, omdat universiteiten 
daar gevoelig voor zijn. Tegen het 
grote proefdiercentrum in Rijswijk 
bereik je nets met petities, in dit 
geval hopelijk wel. Al 8000 men-
sen hebben hun handtekening 
gezet. We hopen dat er zaterdag in 
Amersfoort flink wat bijkomen." 

AD Amersfoort 26-10-2010 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123



