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'Begraaf de strijdbijl, 
het dier schiet er 

niks mee op’
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DIERENWELZIJN

STAMAN, VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR 
DIERENAANGELEGENHEDEN 

„Het stoort me dat dierenwelzijn in de kantlijn belandt. Als we dan toch het hele landbouwsys-
teem opnieuw willen inrichten, laten we dan het zorgvuldig omgaan met dieren een centrale 
plek geven in de discussie.” Hij snapt dat dit als een onmogelijke opgave kan voelen. “Veehou-
ders staan onder enorme druk door allerlei regels vanwege klimaat, milieu en natuur. Maar 
juist op dit moment, waar we op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen in de veehouderij, 
zie ik een kans om de structurele problemen met dierenwelzijn te tackelen.”

In een opiniestuk in de Volkskrant afgelopen mei riep Jan Staman, 

voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden, dierenactivisten 

en boeren op de strijdbijl te begraven. Het dier schiet er namelijk niks 

mee op, zo stelt hij. Tessa Louwerens sprak met Staman en vroeg 

vervolgens aan verschillende betrokken partijen hoe zij tegen dit idee 

aankijken.

Dieractivisten bezetten een stal in Boxtel. 
Verbitterde boeren organiseren een 
barbecue op het erf. Als het op dieren-
welzijn aankomt lopen de gemoederen 
steeds vaker hoog op. „Er is sprake van 
polarisatie tussen burgers, activisten en 
veehouderij”, zegt Jan Staman, voorzitter 
van de Raad voor Dierenaangelegen-
heden. „Terwijl partijen juist in gesprek 
moeten gaan om vooruitgang te boe-
ken.” De geplande overgang naar kring-
looplandbouw, lijkt hem een uitgelezen 
moment om dierwelzijn bovenaan de 
agenda te zetten. Op dit moment gaat 

het in het debat over kringlooplandbouw 
vooral over milieu en klimaat. 
 
MAGER ZESJE
Er is de afgelopen dertig jaar al een hoop 
verbeterd, benadrukt Staman. Zo mogen 
vleeskalveren sinds 2004 niet langer in 
donkere, krappe eenlingboxen worden 
gehouden. En melkkoeien hebben in 
moderne loopstallen veel meer comfort. 
Ondanks deze verbeteringen bleef het 
welzijn van productiedieren steken op 
een mager zesje in de publieksenquête 
die de Raad voor Dieraangelegenheden 
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DIK NAGTEGAAL, WOORDVOERDER VAN 
DE DIERENBESCHERMING

„De Dierenbescherming beschouwt zichzelf niet als dieractivisten. Hoewel er natuurlijk over-
eenkomsten zitten in het opkomen voor de dieren, kiest ieder daar zijn of haar eigen methode 
voor. Ook de Dierenbescherming wil radicale veranderingen in de veehouderij. Om dit te reali-
seren, doen wij al sinds jaar en dag waar Jan Staman nu toe oproept. Wij zoeken niet de con-
frontatie, maar de dialoog. We vragen aan mensen in de veehouderij wat ze er zelf van vinden, 
bekijken wat er aan gedaan kan worden en zijn bereid daarbij zelf de handen uit de mouwen 
te steken, met als bekendste voorbeeld ons Beter Leven-keurmerk. Bij voorkeur werken wij op 
deze manier, stapsgewijs, aan een diervriendelijkere veehouderij.”
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ERWIN VERMEULEN, 
WOORDVOERDER 
VAN ANIMAL RIGHTS 
NEDERLAND  

„De dialoog aangaan is prima. Mits ge-
baseerd op feiten en ethiek, in plaats van 
op emoties en economische afwegingen. 
Wij spreken regelmatig met veehouders. 
Maar zullen het niet snel eens worden. De 
dierenrechtenbeweging streeft niet naar 
een beter dierwelzijn binnen het huidige 
systeem, maar naar de afschaffing van 
het instrumenteel gebruik van dieren en 
dus ook van de veehouderij. De strijdbijl 
kunnen we niet begraven; rechtvaardig-
heid kent geen compromis. Net zoals je 
slavernij, apartheid of kinderarbeid niet 
een beetje kon afschaffen. Het is naïef te 
denken dat de veehouderij nooit zal ver-
dwijnen. Dat getuigt van gebrek aan visie 
en historisch besef. Dertig jaar geleden 
keken we bijvoorbeeld heel anders tegen 
roken aan dan nu en in Nederland wer-
den jaren geleden kolenmijnen gesloten 
toen die industrie zijn tijd gehad had. De 
vee-industrie gaat volgen: vleesvervan-
gers en kweekvlees zijn in opkomst, dier, 
milieu en klimaat lijden eronder en de 
publieke verontwaardiging neemt toe, 
onderwijl kunnen veel boeren geen geld 
meer verdienen. Veehouders kunnen zich 
daar op voorbereiden, bijvoorbeeld door 
plantaardige producten te produceren, 
in plaats van zich te richten op kleine 
verbeteringen in het dierwelzijn zoals het 
Beter Leven-keurmerk. Het is tijd voor een 
volledige eiwittransitie.”

(RDA) dit jaar heeft gehouden. Staman: 
„Voor een deel heeft dat denk ik te ma-
ken met de afstand die mensen hebben 
tot de veehouderij, in vergelijking met 
gezelschapsdieren.” Daarnaast heeft de 
veehouderij zeker een aantal structu-
rele tekortkomingen. „Het imago moet 
veranderen en dat lukt niet alleen met 
communicatie, dan moet je ook daden 
stellen. Daarmee moet de veehouder een 
licence to produce afdwingen. Dan komt 
de goodwill vanzelf weer terug.” 
Volgens Staman is iedereen het erover 
eens dat de veehouderij moet veran-
deren. „Dat vraagt om nieuwe verdien-
modellen: niet meer goedkoop, goed 
vlees produceren, maar op een andere 
manier meerwaarde creëren. Denk aan 
bedrijven als Kipster of biologische 
boeren. Uiteindelijk werkt het alleen als 
alle andere partijen – van toeleveran-
ciers, verwerkers en de detailhandel tot 
verzekeraars en financiers – die eis voor 
dierenwelzijn óók stellen en zich niet 
meer verschuilen achter de rug van de 
boer en de consument.” 
 
GESPREK AANGAAN
Kun je wel polderen over een onderwerp 
als dierenwelzijn, waarover meningen zo 
ver uiteen liggen? Staman: „Ik heb veel 
lastige discussies geleid bij het Rathe-
nau Instituut. Het blijkt dat als je beter 
luistert, je op allerlei onderdelen wel 
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JEANNETTE VAN DE VEN, LTO-BESTUURDER 
MET PORTEFEUILLE GEZONDE DIEREN

„Begraven van de strijdbijl is een goed idee, maar lastig. Je kunt in gesprek gaan en je hoeft 
het niet eens te worden, maar ik denk dat het moeilijk is om tot de kern te komen omdat 
veehouders en dieractivisten intrinsiek heel anders tegen dieren aankijken. De veehouder wil 
goed, gezond, veilig en voldoende voedsel produceren en zo meerwaarde creëren voor de 
maatschappij. Terwijl een activist het dier ziet als een individu met rechten, waarvoor bepaal-
de omgangsregels gelden. Beiden vinden goede omgang met dieren belangrijk, maar hebben 
een compleet ander beeld van wat goed zijn voor dieren inhoudt. Sommige dieractivisten 
willen bijvoorbeeld dat dieren vrij buiten lopen of dat je helemaal geen dieren houdt. Waar 
een veehouder soms liever zijn dieren binnen houdt, met voldoende ruimte, want dat is beter 
voor diergezondheid en milieu. Als we daadwerkelijk stappen willen zetten op dit gebied dan 
zal er veel moeten veranderen. Nederland produceert voor een wereldmarkt; daardoor kan 
het hele dier benut worden. De hamlapjes in de Nederlandse supermarkt zijn zo goedkoop, 
omdat de varkensoren en poten naar China worden geëxporteerd. Maar zo’n afnemer in China 
gaat niet meer betalen voor diervriendelijke producten. We zouden ervoor kunnen kiezen om 
alles binnen Noord-Europa te verkopen. Maar dan moet de consument ook deze ‘onrendabele’ 
delen gaan eten of flink meer betalen voor een hamlapje.”

degelijk wat tegen elkaar te zeggen hebt. 
Iedereen kan meepraten over dieren-
welzijn, ook de mensen die bijvoorbeeld 
vinden dat je uit ethische overwegin-
gen helemaal geen dier mag doden of 
houden. Wat ik in eerdere discussies 
heb gemerkt, is dat mensen met sterke 
opvattingen vaak bang zijn dat ze in een 
platte onderhandeling terechtkomen en 
door machtsverhoudingen en gevestig-
de belangen het onderspit delven. Maar 
onderhandelen is niet hetzelfde als een 
gesprek aangaan.”
Mensen met een radicale mening 
bij voorbaat diskwalificeren, is vol-
gens hem de grootse fout die je kunt 
maken. „Iedereen heeft recht op zijn 
mening, maar die kun je niet opleggen. 
Als dieractivist kan je doel zijn om de 
veehouderij omver te werpen, maar 
dat gaat niet gebeuren. Confronteren is 
het begin van een gesprek en dat moet 
goed verlopen. Zo niet, dan lopen alle 
partijen het risico dat er strijd en verwij-
dering ontstaat. Vanuit het perspectief 
van dierwelzijn lijkt mij dat niet wense-

lijk. Je hoeft je doelen niet op te geven, 
maar wellicht zijn er andere manieren 
om deze beter te bereiken.” 

BETER LEVEN-KEURMERK
Als voorbeeld noemt hij het Beter 
Leven-keurmerk dat de Dierenbescher-
ming samen met de veehouderij heeft 
ontwikkeld. „Ik denk dat de veehouderij 
met alle kennis uit de wetenschap en 
met dierenbeschermingsorganisaties 
als partner, met concrete ontwerpen en 
nieuwe verdienmodellen kan komen, 
die uitgaan van wat het best is voor het 
dier. Daar is samenwerking, moed en 
vertrouwen voor nodig. Maar zolang je 
nieuwsgierig blijft naar elkaar, kom je 
een heel eind.” 

Tessa Louwerens studeerde Diergenees-
kunde. Ze werkt als freelance weten-
schapsjournalist en fotograaf. Ze is ook 
wetenschapsredacteur voor Resource, 
het magazine van Wageningen UR.
 
Beeld: Istock, Ben Bruurs, Kipster, Agrio
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ROBERT TEN KATE, VICEVOORZITTER BRABANTS AGRARISCH 
JONGEREN KONTAKT EN BOERENZOON 

„Begin dit jaar was ik bij een bijeenkomst van Animal Rights. Ik stapte uit mijn eigen boeren-
bubbel en in de bubbel van mensen die zich extreem sterk afzetten tegen de veehouderij. Er 
heerste een soort opjuttende sfeer omdat ik omringd werd door mensen die hetzelfde wereld-
beeld nastreven; eentje zonder dierhouderij. Voor mij als zoon van melkveehouders was dat 
intimiderend, maar ik snap nu wel hoe dit fanatieke activisme tot stand komt. Ook snap ik de 
aantrekkingskracht die het kan hebben op mensen die nog niet zo goed weten wat ze van de 
veehouderij vinden. Ik zie dat boeren het te verduren krijgen in de (sociale) media. Veel vee-
houders hebben de logische neiging zich daartegen te verzetten en zich terug te trekken uit 
de steeds hevigere maatschappelijke discussie over hun vak. Het is veel beter als veehouders 
en andere mensen af en toe in elkaars bubbel treden. Of de strijdbijl begraven moet worden? 
Dat zou mooi zijn, maar ook een beetje naïef. Zowel bij de activisten als bij de veehouders is er 
een klein maar erg aanwezig groepje dat daar niet toe bereid is. Als de rest wél fatsoenlijk met 
elkaar de dialoog aangaat is mijn ervaring dat je versteld kan staan van wat dat teweeg kan 
brengen.”
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