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Ik & Dierenwelzijn als onderwerp van onderzoek 

Van huis uit heb ik meegekregen dat dieren een eigen waarde hebben. Goed dierenwelzijn 

vind ik daarom belangrijk. Ook omdat ik weet dat een dier emoties heeft, zowel positief als 

negatief. Alhoewel ik niet weet in hoeverre dieren intelligent zijn, ik weet in ieder geval zeker 

dat ze niet dom zijn. Voor mij is het belangrijk dat een dier zijn natuurlijke behoeftes kan 

vervullen. En waarom niet met een beetje extra luxe, want ook dieren mogen het aangenaam 

hebben.  

Blij was ik dat ik met mijn niet passende (biomedische) achtergrond de mogelijkheid kreeg 

om dit promotieonderzoek, dat valt onder een dierenwelzijnsprogramma, te doen. Maar is 

iemand met een sterke voorliefde voor dieren in staat om objectief onderzoek uit te voeren? 

Ik denk van wel. Ik zag dit project als een buitenkans om de sector te leren kennen en had 

veel vragen waarvan ik oprecht het antwoord wilde weten. Waarom is niet elke veehouderij 

biologisch? Waarom kopen mensen kiloknallers? Waarom is het geven van stro te veel 

gevraagd? Als buitenstaande stedeling was het moeilijk om te begrijpen waarom het 

dierenwelzijn in de veehouderij maar in kleine stappen tegelijk gebeurd.  

Een van mijn eerste interviews was met Johan Arendonk (project leider). Hij had uit 

ervaring geleerd dat er altijd een goede reden is waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En 

dat bleek inderdaad zo te zijn. Ik heb met mijn onderzoek de mogelijkheid gekregen om te 

praten met allerlei mensen vanuit de sector, maar ook met onderzoekers, politici, 

beleidmakers en stedelingen. Mensen vertelden over hun beweegredenen en de afwegingen 

die ze maakten. Ze hadden begrijpelijke verhalen. Langzaamaan kreeg ik inzicht in de 

uitlopende belangen, visies en culturen.  

Ik heb tijdens mijn onderzoek geleerd niet zwart-wit te denken en uit te gaan van de goede 

intenties van mensen. Een verandering krijg je niet door vanuit één perspectief te denken, in 

mijn geval het dier. Alleen door ieders belang mee te nemen kan een fundamentele 

verandering gerealiseerd worden. Ik heb me door dit onderzoek kunnen ontwikkelen als 

persoon en hoop met opgedane inzichten en vaardigheden te kunnen bijdragen aan een 

duurzame verbetering van dierenwelzijn.  

Op de volgende pagina wil ik alle mensen bedanken die dit promotieonderzoek mogelijk 

hebben gemaakt, mij hebben gesteund, geïnspireerd en/of met wie ik het gewoon heel leuk 

heb gehad.  
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Dankwoord 

Allereerst bedank ik mijn promotor Tjard. Hij is optimistisch, toegankelijk en gepassioneerd. 

Kortom, een fijne begeleider.  

Dank gaat uit naar de leescommissie – Johan Arendonk, Frans Brom, Joske Bunders, Han 

Swinkels, en Arend Jan Waarloo – voor hun positieve woorden en dat ze intensief tijd 

hebben willen vrijmaken om dit proefschrift te lezen. Joske bedank ik daarnaast voor de 

opstekende woorden tijdens jaargesprekken en het leukste kerstcadeau ooit. Johan voor zijn 

nuchtere kijk op de veehouderij, waar ik veel van heb geleerd. Han weet op inspirerende 

wijze wetenschap en consultancy te combineren en staat midden in de varkenssector. Arend 

Jan heeft mij op goede aansluitingsmogelijkheden gewezen voor mijn proefschrift in het 

onderwijs. Ook wil ik Barbera Regeer bedanken voor haar frisse en rake opmerkingen na het 

lezen van een draft versie van mijn proefschrift.      

Een aantal mensen hebben het mogelijk gemaakt dat ik kon starten met dit 

promotieonderzoek. Allereerst Huib de Vriend bij wie ik mijn eerste masterstage heb 

gedaan. Hij introduceerde mij in de landbouw en voornamelijk de maatschappelijke 

vraagstukken die het met zich meebrengt. Huib werd duidelijk intrinsiek door zijn werk 

gemotiveerd, wat mij heeft gemotiveerd hetzelfde te doen: ik verliet de biomedische wereld. 

Volkert Beekman, mijn stagebegeleider vanuit de VU, heeft mij geholpen een 

wetenschappelijk artikel te schrijven over deze stage en heeft geholpen met het solliciteren 

op landbouwgerichte vacatures. Adee Bodewes is mijn maatje van de master, met wie ik het 

nog steeds gezellig heb. Zij is heel ondernemend en heeft ervoor gezorgd dat ik bij het 

Athena kon starten als docent. Zij creëert haar eigen kansen en helpt mij hetzelfde te doen.  

Mijn promotieonderzoek was onderdeel van een groter onderzoeksprogramma genaamd 

Seeking Sociable Swine. Hierin werkte ik samen met onderzoekers van Wageningen 

Universiteit. Allereerst bedank ik de andere drie promovendi Inonge Reimert, Irene 

Camerlink en Naomi Duijvesteijn. Ik denk dat we een gekke combinatie zijn met niet alleen 

uiteenlopende achtergronden, maar ook uiteenlopende karakters. Toch hebben we de 

samenwerking goed doorstaan en zeker Naomi was een gezellige kamergenoot tijdens 

congressen en cursussen.  

Er waren uiteraard ook senior onderzoekers bij het programma betrokken. Zij waren aardige 

en open mensen. Ik omschrijf ze als gepassioneerde onderzoekers met een nuchtere kijk op 



  

272 

 

de veehouderij, maar met oog voor de varkens. Hun visies hebben sterk bijgedragen aan de 

ontwikkeling van mijn eigen visie. Daarnaast stonden ze toe dat zij het onderwerp waren van 

mijn onderzoek. De seniors waren Johan van Arendonk, Piter Bijma, Liesbeth Bolhuis, Bas 

Kemp, Egbert Knol en Bas Rodenburg. Met Liesbeth had ik het meest te maken. Ondanks 

haar drukke agenda was ze erg betrokken, geïnteresseerd, meedenkend, maar vooral ook erg 

aardig.  

Om de samenwerking binnen het Seeking Sociable Swine programma te bevorderen, had ik 

ook een werkplek op Wageningen Universiteit. Ik moet zeggen dat de Randstad nog wel wat 

kan leren van de Wageningse gastvrijheid! Op dag één ben ik warm ontvangen door Johan 

en Liesbeth. Nanette van Hapert en Lora Bor-van der Kleijn hebben mij daarnaast altijd 

goed geholpen. En bij deze ook een speciale groet aan Fleur Bartels.  

Via het financieringsprogramma Waardering van Dierenwelzijn financierden NWO en het 

Ministerie van Economische zaken vijf dierenwelzijnsprogramma’s gericht op kalveren, 

kippen, varkens, vissen en de vermarkting van dierenwelzijn. Het Seeking Sociable Swine 

programma was er een van. Ik bedank met name Kirsten de Bruijn-Spoorendonk, wie veel 

geregeld heeft en een toegankelijk aanspreekpunt was voor het programma. Een onderdeel 

van het programma was een jaarlijks terugkerende dierenwelzijnscursus voor alle betrokken 

promovendi. Deze cursussen werden georganiseerd door Hans Hopster en Tjard, beide lid 

van de programmacommissie. Andere leden van de commissie, zoals Henk Goos, Marijke de 

Jong en Heleen van Rootselaar waren hier regelmatig aanwezig en dachten enthousiast mee 

over onze projecten. De cursussen waren leuk vanwege de interessante excursies en goede 

sprekers. Ook was het gezellig. Naast mijn directe projectleden heb ik het leuk gehad met 

Harma Berends, Bernice Bovenkerk Jeroen Boerigter, Clemens Driessen, Remy Manuel, en 

Bernd Riedstra. Elkse de Haas bedank ik in het bijzonder. Met haar was het zowel op de 

cursus als op Wageningen Universiteit gezellig. Van de programmacommissie bedank ik 

Celia Steegmann nog in het bijzonder. Zij kwam elk jaar naar de VU om te luisteren naar de 

presentaties van studenten en hun rapport in ontvangst te nemen namens het Ministerie van 

Economische Zaken.   

In mijn onderzoek hebben veel mensen geparticipeerd. Allereerst was er een vast panel wat 

meedeed aan dialoogsessies en interviews. Dit waren Bert van de Berg van de 

Dierenbescherming, Annehien ten Have van LTO, Jan Merks van IPG en Bert Urlings van 

VION. Bedankt voor het steeds meedoen ondanks een drukke agenda. Daarnaast bedank ik 

alle andere stakeholders die hebben meegedaan via interview, focus groep of symposia. Dit 
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waren onder andere varkenshouders, stedelingen, beleidsmedewerkers, 

belangenbehartigers, onderzoekers, politici en vleesverwerkers.  

Ik bedank de Youth Food Movement dat ik mocht meedoen in hun Academie. De YFM 

verenigt jonge consumenten, chefs, boeren, producenten, studenten en beleidmakers. De 

organisatie staat voor het delen van kennis en het voeren van actie voor een 'good, clean & 

fair'-voedselsysteem. Ik heb hier heel veel interessante, maar vooral ook hele leuke en 

enthousiaste mensen ontmoet. Ik heb ontzettend veel kennis opgedaan over 

voedselproductie en hoe deze kennis om te zetten in actie. Speciale dank gaat uit naar Linda 

Vermaat – die mij de YFM heeft geïntroduceerd, Marleen Brouwer – maatje van de 

Academie en Joris Lohman  –  voorzitter en mede academici.  

Ik heb tijdens mijn promotieonderzoek nog ontzettend veel meer leuke en inspirerende 

mensen ontmoet. Dit zijn bijvoorbeeld Henny van Raaij van het Ministerie van EZ en Dafne 

Westerhof van Het Beloofde Varkensland. Het is echt een aanrader om daar te gaan kijken! 

Geert Gratema kan op verbluffende wijze complexe processen omzetten in simpele 

tekeningen.  

Nu ben ik aangekomen bij mijn directe collega’s. Het Athena zit vol met leuke mensen. Ik 

bedank hen allen voor de leuke tijd, maar een aantal in het bijzonder. Ten eerste Jacqueline 

Broerse, directrice met scherpe blik en Marjolein Zweekhorst, zorgvuldige coördinator van 

het onderwijs.  Jackie en Marlous zijn de meest behulpzame en aardigste secretaressen die er 

bestaan.  

Collega’s met wie het leuk was, maar allang zijn vertrokken zijn onder andere Anne-

Charlotte, Anneloes, Danielle, Janneke, Laura en Reinout. Aan Mariette van Amstel heb ik 

veel steun gehad. Mensen met wie het nog steeds leuk is zijn onder andere Anna en Lia. Leuk 

vond ik Anna’s jaarlijkse tuin feestje, (vrijdag)borrels en natuurlijk DGTL. Samen met Claar, 

Dirk, en Thijs zijn zij de semi-oudjes die er al waren voor mijn komst. Claar is een stoere 

advocate, die zich inzet voor natuur, milieu en dier. Met Dirk kun je discussiëren tot je een 

ons weegt en Thijs is gewoon lekker Thijs. Daarnaast benoem ik hier Frank omdat ik hem 

roem om zijn mega-woordenschat en Saskia omdat ze een relaxte kamergenoot was.   

Roy en Marlous zijn mijn maatjes van het eerste uur. Met Roy deelde ik de eerste 2 jaar 

kamer U-520. Onze mooie planten, “goede” muziek, zangkwaliteiten en geklets maakten dit 

per definitie de gezelligste kamer van het Athena. Roy stond altijd voor me klaar met een 

luisterend oor, goede adviezen, gezelligheid en een pot thee. Fijn voor hem, maar helaas voor 
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mij kreeg hij een andere baan en heb ik het verder zonder hem moeten doen. Marlous en ik 

startten op dezelfde dag met ons promotieonderzoek. Vanaf de eerste dag hebben we het 

goed met elkaar kunnen vinden. Ook Marlous was er altijd voor mij, voor zowel advies als 

gezelligheid. Maar ook als ik was ingesneeuwd en niet meer naar huis kon. Ik weet niet wat 

ik zonder hen had gemoeten.  

Rosanne en Marije, mijn Athena overburen. Marije is behulpzaam, slim én modieus. Die 

komt er wel. Marije heeft me vaak geholpen met van alles wat met computers te maken 

heeft. Met Rosanne deelde ik vaak de ontwikkelingen en struggles van het onderzoek, maar 

we hebben ook samen leren surfen en hebben een paar top avonden gehad bij Valhalla, 

Moments en ADE.  

Dan kom ik nu aan bij mijn sterren van het Athena: Wieke, Sam, Willemijn en Derrek. Wij 

kunnen als geen ander het maximale uit werk én het weekend halen. Op de bank zitten is 

niet aan ons besteed.  

Met Wieke en Sam deel(de) ik kamer U-520. Een betere match is niet mogelijk. Al snel 

sloten Willemijn en Derrek aan. Het liefst zou ik een special edition uitgeven over de 

avonturen die we hebben beleefd binnen en buiten de VU. Als we alles hadden gefilmd, 

hadden we nu wereldwijd de best lopende drama/comedy serie vol met onhandige 

uitspraken en acties, mooie feestjes en spannende avonturen. We begonnen bij Valhalla en 

hebben de Ardennen als hoogtepunt. Wieke is mijn zonnetje, een en al energie en 

vrolijkheid. Sam is net een eenhoorn; even opvallend. Willemijn is een dotje, maar niet 

zonder handschoenen aan te pakken.  Derrek is het kleine broertje – of hij nou wilt of niet.   

Mijn vrienden hebben vier jaar lang moeten luisteren naar mijn insights over varkens, 

dierenwelzijn en de veehouderij. Allereerst bedank ik de old-school Beijerland-gang: Wim, 

Tim, Menno, Charlotte, Mathijs, Sigrid, Niels en Amy. Zij waren er vanaf het begin bij. Net 

als Diana (Snoes) en Marieke (Corry) van het Erasmus MC.   

Jitske en Lauri, mijn twee grote vriendinnen. Met Lauri is het altijd feest. Zij zit vol energie 

en is overal voor in. Jitske en ik kunnen de avond vullen met het analyseren van ons leven en 

het plannen van onze toekomst. Ik houd van die gesprekken!  

Bram is tijdens mijn promotieonderzoek een onmisbaar onderdeel van het gezin geweest. 

Wat een heerlijke tafelsessies op de Witte de with voorafgaand aan Pakhuis of Perron met de 

Apeldoornse possie Koen, Jurgen, Lisa, Nanco en Joris erbij. Lisa is nog jong maar heel 
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nieuwsgierig en altijd geïnteresseerd. Dat belooft wat voor de toekomst. Ook bedank ik hier 

Sander & Rob van team Groezrock. En Sander speciaal voor de pareltjes van een avonden. 

Jordy bedank ik voor de vaste prik op donderdag.  

Hannah & Paulus, wat een fijn stel. Op hen kan ik rekenen op werkelijk elk tijdstip! Zonder 

hen is het maar saai. Indonesië was een kroon op de vriendschap.  En dan is er ook nog de 

meiden club: Floortje, Melissa, Rachel, Lisette en Leonie. Ik vond vooral het kamperen echt 

een succes en de meidenavond met Martin erbij. De hit van het laatste jaar is de Nachtdigital 

groep: Cynthia, Eelco, Daan en Erik. Met hun is het leven een feestje! Met Cynthia is het 

sowieso nooit stil.   

De volgende vrienden bedank ik in het bijzonder voor hun concrete bijdrage aan dit 

proefschrift: Charlotte heeft geholpen met de lay-out van het boek, Sander1 heeft zijn stem 

geleend voor het filmpje over mijn proefschrift en Sander 2 heeft het geluidsbestandje 

daarvan mooi opgepoetst. Daarnaast heeft Lisette mijn Nederlandse samenvatting 

gecontroleerd en Floor mijn dankwoord. Super!     

Dan komen we tenslotte aan bij mijn familie. Ik begin bij mijn ouders. Ik kan me werkelijk 

geen fijnere ouders wensen. Zij weten altijd raad, waar ik ook mee aan kom. Arnaud, mijn 

broer, houdt me op ‘het rechte pad’, zoals hij dat zelf dan ziet. En Marjon houdt vervolgens 

Arnaud weer in de toom. Onmisbaar allebei. Nu ze Roos hebben zal ik nóg vaker over de 

vloer komen dan ik al deed. Mijn zus Annemarie is mijn alles. Ik ken niemand die zo lief is. 

Ik gun haar het allerbeste, zoals zij dat ook iedereen gunt. Ten slotte hebben we Martin D. In 

zijn aanwezigheid wordt er altijd gelachen. 

Mijn schoonouders Birgit en Lourens staan altijd voor me klaar. Ik zou een boek kunnen 

schrijven over wat Birgit allemaal wel niet voor me heeft gedaan en met Lourens is het 

gezellig boerenbridgen op wintersport. Ik ben blij dat ook Binti nu bij de familie hoort.       

De laatste woorden zijn voor Martin. Wat ik ook doe, zonder jou is het maar half zo leuk. 

Samen staan we in het leven.  

  



  

 

 

  



  

 

 

  


