Programma ‘Bij de beesten af!’ - zaterdag 1 november
13.00u

Ontvangst met koffie en thee

13.30u

Openingscolumn ‘onze gekke keuzes!’
- Charissa Bakema

13.45u

13.55u

14.25u

15.00u

Charissa Bakema is theatermaker en docent drama en creativiteit en eigenaar
van www.Broedgebied.nl platform voor creativiteit en inspiratie
Opening en welkom
Korte toelichting op programma van de dag
- Suzan Doodeman
Suzan Doodeman is bestuurslid van De Linker Wang, werkt als onderzoeker en
geestelijk verzorger en is vennoot bij de Firma Hoe Dan Wel
Waarom behandelen wij dieren als beesten?
Inleiding over wat ons drijft in onze omgang met dieren en hoe religieuze en spirituele
tradities onze omgang met dieren vormen. Wat zijn uitgangspunten die we beter
zouden kunnen hanteren?
- Monique Janssens
Monique Janssens is communicatieadviseur en doet naast haar werk wetenschappelijk
onderzoek naar wat bedrijven kunnen doen om het welzijn van dieren te verbeteren.
Het politieke dier
Hoe politiek is het dier en mag je het dier maken? Wat zijn uitgangspunten voor
GroenLinks in het omgaan met dieren en wat zijn relevante, actuele vragen?
- Erna Kotkamp
Erna Kotkamp is fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van
Nieuwegein. Ze werkt voor de TU Delft, doet vrijwilligerswerk voor de
Dierenbescherming en is lid van de werkgroep dierenrechten van GroenLinks.
Workshops
2 rondes van 45 minuten
Vertoning film ‘Gods Lam’ met toelichting door de regisseur
Gods Lam is het fictiedebuut van Kees-Jan Mulder. De film gaat over Zakaria (11) die
met z’n broer en vader toeleeft naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Terwijl z’n
vader islamitisch slager is en een verbod op ritueel slachten in de lucht hangt, raakt
z’n zwakzinnige broer per ongeluk gehecht aan het lammetje dat bedoeld is voor het
Offerfeest…
Kees Jan-Mulder studeerde eerder af als theoloog en maakte internationaal
documentaires. Met Gods Lam studeert hij in 2013 cum laude af als regisseur aan de
filmopleiding van de Utrechtse kunstacademie (HKU).
Socratisch gesprek over de dagelijkse dilemma’s met betrekking tot het eten
van dieren
Over broodjes ham op het congres, hapjes varkensoor tijdens een bijeenkomst,
insecten, kweekvlees, biologische koeien en meer. Een socratisch gesprek onder
leiding van Ruard Ganzevoort, met inleiding door Erwin Virginia en Tjeerd de Jong.
Ruard Ganzevoort is voorzitter van De Linker Wang, senator voor GroenLinks en
hoogleraar religiewetenschappen aan de VU in Amsterdam.
Erwin Virginia en Tjeerd de Jong zijn de organisatoren van de dag namens resp. de
werkgroep Dierenrechten en De Linker Wang
Excursie op de boerderij
Excursie met Jan Huijgen, met aandacht voor de filosofie van de boer en de boerderij
en wat voor hem de verbinding is tussen eigen levensbeschouwing en het omgaan
met dieren.

16.30u

17.00u

Jan Huijgen is eigenaar van de eemlandhoeve, boer, filosoof en ondernemer in het
landelijk gebied
Afsluitende discussie met Erna Kotkamp, Jan Huijgen, Dirk Jan Verdonk en
de andere aanwezigen
- onder leiding van Suzan Doodeman
Dirk Jan Verdonk is voorzitter van de Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland.
Borrel met niet-vlees en vlees van eigen kweek

