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Arjen ten Cate Zuidlaren Hoewel verschillende dierenorganisaties paardenmarkten willen verbieden, werd
de grootste van Europa, de Zuidlaardermarkt in Drenthe, gisteren uitstekend bezocht. Wel liepen de
spanningen tussen controleurs en handelaren hoog op. Twee inspecteurs van een dierenorganisatie werden
naar eigen zeggen bedreigd en hebben aangifte gedaan. Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo, waar
Zuidlaren onder valt, deed een oproep aan handelaren en dierenactivisten om elkaar te respecteren.
Inspecteur Ingrid Ramaan van Eyes on Animals zegt aangevallen te zijn door paardenhandelaren. We
filmden een wagen die vol zat met pony's en maakten ook beelden hoe één van die dieren bij de staart werd
gepakt, iets wat absoluut niet mag. Daarna begonnen ze ons te bedreigen en wilden ze onze camera's
innemen. Ook werd er geduwd , zegt ze. Het incident vond 's nachts plaats, toen de eerste dieren in
Zuidlaren aankwamen.
Burgemeester Thijsen betreurt de bedreiging van Eyes on Animals. Een kwalijke zaak. Het is aan de
politie om dit uit te zoeken. Hopelijk blijft iedereen met elkaar in gesprek. Volgens de gemeente is de markt
verder rustig verlopen. Het was een gezellig feest en dierenartsen hebben geen misstanden geconstateerd ,
zegt de burgervader. Ramaan is het daar niet mee eens: Er was veel meer mis , oordeelt zij.
Bezoekers lieten zich niet tegenhouden. Al vanaf de opening van de markt kon er over de koppen
worden gelopen. Op de Zuidlaardermarkt stonden dit jaar 1128 paarden en zes ezels, iets minder dan een
jaar eerder.
De 815e editie van de markt lag al langer onder een vergrootglas. De belangrijkste reden: de
Dierenbescherming is enkele weken geleden uit het overleg met de paardenmarkten gestapt. Dit tot grote
woede van de organisatoren van markten.
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Volgens zegsman Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming wordt er te weinig gedaan om het
dierenwelzijn te verbeteren. Die organisaties bespreken van alles, maar er gebeurt concreet niets. Daarom
zijn we gestopt met het overleg. Daar willen wij onze naam niet aan verbinden.
De Dierenbescherming stelt dat de paarden en pony's het zwaar hebben en pleit voor een verbod. Ze
hebben last van de harde muziek van de kermis, al het geroezemoes van de bezoekers. Vaak is de aanvoer
van water en eten voor de dieren niet goed. We gaan met gemeenten in gesprek om alternatieven voor
paardenmarkten te bedenken. Volgens de marktorganisatoren wordt er juist alles aan dierenwelzijn gedaan.
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