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Voorzitter… 

In deze 5 seconden zijn 100 kuikens gedood. In Nederland doden we 1150 kuikens, 28 varkens en 4 koeien, 

per minuut. Een bizar hoge slachtsnelheid verbonden met leed, broeikasgassen, ontbossing, vervuiling…  

 

Zaken waar ik in 2004, toen ik aan de opleiding tot marineofficier begon, niet over nadacht. Maar het zijn 

juist mijn ervaringen als militair die aanleiding zijn waarom ik hier nu voor de Partij voor de Dieren sta.  

 

Het zijn niet de anti-piraterij missies in 2010 en 2011 die me aan het denken zetten. De vele gekaapte 

schepen voor de kust van Somalië. De vele mensen, soms kinderen nog, die hun leven wagen en geven, 

hopend op een toekomst, voedsel vooral…  

 

Dat is pas later, in 2015. Ik ben dan stafofficier bij de VN - in het door burgeroorlog en natuurrampen 

geteisterde Zuid-Soedan. Het is verzengend warm. Blootvoets waden vluchtelingen door hun weinige 

bezittingen. Voedseldroppings vinden plaats.  

 

Weer thuis in Leiden blijf ik denken. Waarom is Zuid-Soedan zo verscheurd? Welke rol speelt 

klimaatverandering daarin? Thuis zegt klimaatverandering me weinig, het is een probleem van de toekomst, 

maar in Zuid-Soedan is het een probleem van hier en nu, bepaalt het leven of dood. Het beschermen van 

vluchtelingen is belangrijk - die mensen hebben hulp nodig - maar de oorzaken van het conflict aanpakken, 

minstens zo belangrijk.  Klimaatverandering vergroot spanningen, treft de armste landen het hardst. Ook bij 

piraterij spelen mislukte oogsten een rol, net als ernstige overbevissing door - ook Europese - schepen.  

 

Als ik in 2017 moeder word, vraag ik me af welke wereld ik voor mijn kind achterlaat. Ik besluit met 

klimaatmarsen mee te lopen, ben één van de vele mede-eisers in de klimaatzaak Shell. En daar - voor het 

hoofdkantoor - voel ik me strijdvaardig.  

 

Die dag word ik lid van de Partij voor de Dieren. De enige partij die de belangen van alle soorten – mens én 

dier – als uitgangspunt neemt. Een partij met een planeetbrede visie. Een partij die opkomt voor de 

stemlozen, voor dieren, natuur en milieu.  

 

Het is hetzelfde jaar waarin Tom Middendorp - die tijdens mijn uitzending in Zuid-Soedan mijn commandant 

der Strijdkrachten was - voorzitter wordt van de International Military Council on Climate and Security. 



Volgens Middendorp zijn we in een - en ik citeer - ‘enorme, wereldwijde klimaatcrisis beland. Waar het nu 

om gaat, is dat we het toenemende urgentiebesef omzetten in beleid en concrete acties. We hebben te 

maken met een noodtoestand.’  

 

Een gebrek aan actie op het gebied van klimaatverandering is het nummer 1 risico in het Global Risk Report 

2022 van het World Economic Forum.  

 

De zet is aan politici – om in actie te komen.  

 

Wat me ook bijblijft uit Zuid-Soedan, zijn 2 bruine ogen die me vragend aankijken. Mannen pakken een stok, 

en slaan, en slaan. De hond is dood. Dat is toch niet normaal? 

 

De meesten van ons zullen het daarover eens zijn, maar zoals George Orwell schrijft: ‘Alle dieren zijn gelijk, 

maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere dieren.’ Onze  ‘trouwe viervoeters’ zijn niet anders dan 

kippen, varkens of koeien. In Nederland worden kuikens in zes weken vetgemest tot kip, wordt bij biggen 

onverdoofd hun krulstaart weggebrand, worden kalfjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. 

De omgang met dieren in de bio-industrie is niet normaal. Het verschil met de geslagen hond? Het gebeurt 

achter gesloten deuren.  

 

De grote oorzaak van het leed dat dieren onschuldig en onnodig ondergaan, ligt in een grondwettelijk tekort 

dat alle samenlevingen hebben. Mensen worden als personen aangeduid, terwijl ‘andere dieren’ tot de 

categorie van de dingen zijn gedegradeerd. Dit schreven John Lawrence en Jeremy Bentham rond 1800.  

 

Ruim 200 jaar later lijken we niet veel wijzer te zijn geworden. In de Nederlandse bio-industrie zitten jaarlijks 

400 miljoen dieren opgesloten. Hun fysieke veiligheid telt niet mee. Kippen, varkens, koeien: ze hebben bij 

een brand dezelfde bescherming - als een pak wc-rollen.  

 

De zet is aan politici - om op te komen voor de stemlozen.  

 

Voorzitter, dat opkomen voor stemlozen noodzakelijk is, blijkt uit de amendementen die ik de raad vandaag 

voorleg. Ook bij rampen kan leed  voorkomen worden als er rekening wordt gehouden met de fysieke 

veiligheid van dieren.  

Afgelopen zomer, bij de watersnoodramp in Limburg, gingen mensen zelf het water in om dieren te redden. 

Eén op de zes inwoners van het overstromingsgebied weigerde evacuatie vanwege hun dieren. Hulp aan 



dieren was niet meegenomen in de crisisdraaiboeken. Het had voor mens en dier geholpen als de fysieke 

veiligheid van dieren wel vooraf was overwogen. Limburg heeft ons geleerd dat het ontbreken van cijfers 

over dieren in de praktijk risico’s kan opleveren voor mens en dier. Limburg heeft ons ook geleerd dat 

natuurrampen als gevolg van klimaatverandering dichterbij zijn dan we dachten.  

 

De zet is aan politici - die beschermen wat ons dierbaar is.  

 

De Veiligheidsregio Hollands Midden zegt de fysieke veiligheid van mensen en dieren mee te nemen in het 

voorkómen, beheersen en bestrijden van risico’s. Waarom wordt in het risicoprofiel de fysieke veiligheid van 

dieren dan niet meegenomen? De Veiligheidsregio heeft een start gemaakt met het onderbouwen van de 

risicoanalyse door middel van data.  Data die nodig zijn om de waarschijnlijkheid en impact van een 

crisistype te kunnen beoordelen. Waarom ontbreken data over dieren dan volledig? 

 

De zet is aan politici.  

Aan mensen die in actie komen.  

Aan mensen die opkomen voor de stemlozen, voor dieren, natuur en milieu.  

Aan mensen die beschermen wat ons dierbaar is. 

Nu en in de toekomst. 

 

En als wij goed zijn voor de dieren, zijn we goed voor onze leefomgeving, zijn we goed voor de mensen en - 

uiteindelijk - ook goed voor de mensen in Somalië en Zuid-Soedan.  

 

Voorzitter, ik dien twee amendementen in bij dit voorstel. Het eerste amendement  gaat erover dat ook de 

fysieke veiligheid van dieren moet worden meegenomen in de risicoanalyse. Het tweede amendement 

betreft het opnemen van beschikbare data over dieren in het risicoprofiel en het beleidsplan. En ik schrijf 

bewust ‘beschikbare data’. Het verzamelen van data, blijft daarmee bij andere instanties liggen. Deze twee 

amendementen zijn in het belang van mens én dier.  

 

Ik hoop op uw steun. Dank u wel!  

  


