
  
 

Aan: 
Minister van OC&W mevrouw Van Engelshoven, 
CC: Tweede Kamer en minister C. Schouten  
 
 
‘s-Gravenhage, woensdag 12 september 2018  
 
 
Betreft: Brandbrief over schokkende undercoverbeelden 
apenvivisectiecentrum BPRC en voorgenomen afbouwplan 
 
 
Geachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
Onlangs nam u het moedige besluit om een reductie door te (laten) voeren bij 
het apenvivisectiecentrum BPRC in Rijswijk. Een DIER Een VRIEND was 
verheugd met deze stap en heeft u daarmee ook gefeliciteerd.  
 
Nu zijn er eind vorige week schokkende undercover opnames naar buiten 
gekomen die gemaakt zijn binnen het BPRC. Deze beelden geven een 
ontluisterend beeld van de gang van zaken daar. Van de sussende woorden 
van het BPRC dat zij dierenwelzijn hoog in het vaandel zouden hebben, uniek 
zijn als het om de omgang met dieren aankomt, dat men hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uitvoert; van dit 
alles blijft na het zien van de beelden niets overeind. Men klungelt maar af, heeft totaal geen enkel respect voor het 
lijden en de pijn van de dieren, er zijn half verdoofde dieren te zien waarop men experimenteert, personeel is aan 
het zingen en dansen bij de dieren die al in een nachtmerrie zitten. Wanneer in het verleden soortgelijke 
schokkende undercoverbeelden van dierproeven naar buiten kwamen, was de reactie veelal: “ja maar dat is 
Engeland, Duitsland of België - hier gebeurt dat niet”. 
 
Welnu, deze beelden zijn van hier, bij het BPRC in Rijswijk gemaakt - zo’n 12 kilometer van het Binnenhof. We 
willen er bij u op aandringen om deze beelden zelf te gaan kijken, het zal u niet veel tijd kosten. Leuk is het zeker 
niet om deze beelden te zien, maar de arme dieren in het BPRC leven onophoudelijk in deze nachtmerrie. Het 
gepubliceerde is te zien op onze website: 
https://www.edev.nl/undercoverbeelden-rijswijks-apencentrum-bprc-tonen-wangedrag-en-disrespect-dierproefnem
ers/. 
 
Na toezeggingen van inmiddels meer dan 15 jaar geleden door minister Hermans, en daaropvolgend in de Tweede 
Kamer aangenomen moties tot sluiting van het BPRC - die door de regering bij herhaling niet werden 
gerespecteerd, kwam u eerder dit jaar met de aankondiging van een reductieplan. De beelden tonen ons inziens aan 
dat - als wij onszelf een beschaafd land willen noemen - er nu ingegrepen moet worden. Reductie is niet 
voldoende, dit apenmartelcentrum moet gewoon zo snel mogelijk dicht. Meer dan 30 jaar wankelt eerst het TNO 
Primatencentrum en later het BPRC van schandaal naar schandaal. De Nederlandse en Europese belastingbetaler 
houdt het BPRC open, zonder dat subsidie-infuus was men al twintig jaar geleden gesloten. Jammer genoeg is er 
toen niet doorgebeten.  
 
Het draagvlak om het BPRC open te houden was twintig jaar geleden al niet groot, maar is ondertussen onder het 
vriespunt terechtgekomen. Het BPRC is alle mooie woorden ten spijt met zo’n 1500 apen nog steeds één van de 
drie grootste apenvivisectiecentra in Europa. Maar wat vijftien jaar geleden beloofd - doch toen niet gedaan is, kan 
nu alsnog. Een afbouw naar nul op korte termijn van het BPRC, met een uitplaatsing naar dierenopvangcentra van 
de dieren.  Dit past naadloos in het kader van de transitie die de huidige regering wil laten plaatsvinden op het 
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gebied van dierproeven: dat Nederland in 2025 de meeste dierproeven vervangen wil hebben voor diervrij 
onderzoek en zo koploper wordt in ècht wetenschappelijke innovatieve testmethoden - zonder dieren. 
 
In 1998 startte Een DIER Een VRIEND met haar campagne ‘de Apenhel van Rijswijk’, waarin de destijds Hoofd 
Operatiekamer en toenmalig dierenarts van TNO/BPRC als klokkenluiders bij onder meer TV-programma NOVA 
met gruwelijke details naar buiten kwamen over het welzijn van de dieren. Na inspecties werden onder meer 
heetwater- en stoomvoorzieningen afgesloten opdat de dieren daarmee niet meer mishandeld konden worden. 
Echter het centrum werd niet gesloten en ieder jaar blijven miljoenen euro’s overgemaakt worden. In 2002 kwam 
als hoogtepunt binnen de ‘Apenhel van Rijswijk’ campagne een verbod op experimenten op mensapen, waarna in 
2006 de laatste Nederlandse HIV-chimpansees die bij het centrum zonder resultaat in HIV-experimenten waren 
gebruikt, in 2006 met pensioen mochten bij Stichting AAP. Hiermee kwam een einde aan het experimenten op 
mensapen in Europa. Sindsdien zet Een DIER Een VRIEND haar campagne voor de vrijheid van de resterende 
apen in het vivisectiecentrum BPRC voort onder de naam ‘Alle Apen Vrij!’. 
 
Een DIER Een VRIEND is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en 
diervriendelijke consumenten. De werkwijze van Een DIER Een VRIEND kenmerkt zich door het in de publiciteit 
brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden. Een DIER Een VRIEND 
voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes en acties en zetelt om doeltreffend te werken in diverse 
nationale en internationale coalities en samenwerkingsverbanden. Daarnaast geeft Een DIER Een VRIEND 
voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de 
aandacht van politici en beleidsmakers te brengen. Een DIER Een VRIEND acht zich daarbij niet gebonden aan 
enige politieke partij, kleur, persoon of ideologische overtuiging. 
 
Graag horen we van u of u zich kunt vinden in ons voorstel om het BPRC te laten afbouw naar nul op korte termijn 
van het BPRC in plaats van dat men een reductieplan mag maken. Er is veel te winnen met een sluiting; natuurlijk 
voor de dieren, heel veel verontruste burgers en kamerleden maar zeker ook voor de bevordering van echt 
innovatief wetenschappelijk onderzoek - dus onderzoek zonder dieren - in Nederland.  
 
 
Ik hoop op korte termijn van u te mogen horen. Vanzelfsprekend ben ik beschikbaar voor een gesprek. 
 
Met vriendelijke groet,  
voor alle dieren, 
 
 
Geoffrey Deckers, voorzitter 
Een DIER Een VRIEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


