Reactie EO Onderzoekt
Geachte,
Enige maanden geleden werden wij als PVH, maar ook een groot aantal individuele houders van
exoten, benaderd door het programma EO onderzoekt met de vraag of wij ze konden helpen aan
adressen van mensen die exotische huisdieren hielden. Natuurlijk waren wij daar graag toe bereid.
Al snel bleek echter dat het helemaal niet de bedoeling was om houders te tonen die op een
verantwoorde wijze met deze dieren bezig waren, nee het was de bedoeling om zaken te laten zien
waarvan iedereen verbaasd zou staan dat zo iets in Nederland mogelijk was.
Vanzelfsprekend konden wij hiermee niet helpen, het op een onverantwoorde manier houden van
dieren is niet iets dat wij als organisatie ondersteunen of willen promoten.
5-2-2014 was het dan zover, het ‘onderzoek’ is uitgezonden.
En wat hebben we gezien. Een man die met zijn beer in het bos aan het wandelen was. Hoewel de beer
er zeker goedverzorgd uitzag nu niet direct de manier waarop in onze ogen met deze dieren moet
worden omgegaan. Verder een aantal opvangvoorzieningen die naar eigen zeggen vol zaten met
exoten (voor zover wij konden zien overigens in volstrekt ontoereikende omstandigheden). Dat is
overigens niet verwonderlijk omdat deze opvangvoorzieningen anders dan de normale asiels niet aan
particuliere herplaatsing doen, als je op een dergelijke manier andere diersoorten op zou vangen zou
het asiel nog veel sneller vollopen. Een aantal zeer oude foto’s van de illegale handel in dieren (de
foto’s van de schildpadden waren meer dan 20 jaar oud (1991)).
Een bezoek aan een beurs in Duitsland waar zonder enig bewijs steeds maar werd gefluisterd dat het
om illegale dieren zou gaan.
Een groot deel van de gefilmde dieren betrof echter kleurmutaties van de Python regius die zeker in
gevangenschap geboren is en volkomen legaal zijn.
En als klap op de vuurpijl het bewijs dat je in Marokko illegaal een aapje kunt kopen en dat je dat
diertje misschien (ook weer illegaal) naar Nederland zou kunnen vervoeren. Uit het programma bleek
overigens dat men wel zo verstandig geweest was om het dier niet werkelijk Europa in te brengen, de
controle aan de Spaanse kant is aanmerkelijk zorgvuldiger dan die aan de Marokkaanse kant.
De conclusie; het is mogelijk illegale dingen te doen (maar goed dat is al illegaal en er is dus geen
extra wetgeving voor nodig) en er zijn mensen die op de verkeerde manier omgaan met exotische
dieren.
Maar goed we wisten ook al dat er mensen zijn die op de verkeerde manier omgaan met honden en
katten (denk alleen al aan de commerciële kweek van honden in het Oostblok) en er is ook uit de
jaarverslagen van het LID of de brieven van de staatssecretaris geen enkele grond om te
veronderstellen dat er bij het houden van exotische huisdieren meer mis gaat dan bij het houden van
meer gebruikelijke soorten, integendeel het lijkt zo te zijn dat er bij het houden van exoten juist minder
misgaat omdat deze mensen over het algemeen beter weten waar ze aan beginnen.
Ook het laatste beeld van het programma tekende het gebrek aan kennis en de sterke vooroordelen van
de makers. De daarin getoonde dieren in de dierentuin (Indische olifanten) zijn juist een soort waarvan
de houdbaarheid in dierentuinen sterk betwijfeld mag worden (vanwege de chronische voetproblemen
van deze soort waar nog geen goed antwoord op gevonden is).
Al met al in de ogen van het PVH een op sensatie, onjuiste en verouderde informatie en vooroordelen
(waar de makers bij het eindpraatje ook ronduit voor uitkomen) gebaseerd programma, een neutraal
onderzoeksprogramma onwaardig en ook zeker een serieuze omroep als de EO onwaardig.
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