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Voorwoord

Het is ruim acht jaar geleden dat Justitiële verkenningen voor het 

eerst aandacht besteedde aan het thema ‘Dier en recht’. Sindsdien is 

er op dit terrein zo veel gebeurd in Nederland, dat er alle aanleiding 

is voor een nieuw themanummer. Meest in het oog springend is wel 

de vertegenwoordiging in het parlement van een heuse Partij voor 

de Dieren, die afgaande op de kiezerspeilingen zich mag verheugen 

in groeiende steun. Ook is besloten het fokken van pelsdieren (op 

termijn) te verbieden en is de invoer van zeehondenbont niet langer 

toegestaan. 

Er is momenteel ontegenzeggelijk veel meer aandacht voor het 

welzijn van dieren. In de media komt nogal eens het beeld naar 

voren van het dier als onschuldig slachtoffer. Verhalen over 

menselijke wreedheid jegens musjes, kanaries, honden, katten en 

pony’s roepen veel publieke verontwaardiging op. Ook een recent 

krantenbericht over een man die door de rechter werd veroordeeld 

tot een boete van 420 euro wegens de ‘moord’ op zijn kanarie, is wat 

dat betreft veelzeggend.

Vanzelfsprekend is het een goede zaak dat wreedheid tegen dieren 

en slechte levensomstandigheden worden aangepakt, maar opval‑

lend is dat de geboekte vooruitgang toch vooral daar plaatsvindt 

waar geen grote belangen spelen. De levensomstandigheden van de 

miljoenen dieren in de intensieve veehouderij zijn slechts mondjes‑

maat verbeterd in het afgelopen decennium. Onder meer over deze 

tegenstrijdigheid gaat dit themanummer van Justitiële verkennin-

gen. Aan de orde komen de actuele ontwikkeling in wetgeving over 

dierenwelzijn en gezondheid, dierenactivisme, de relatie tussen 

dierenmishandeling en huiselijk geweld en meer in het algemeen de 

relatie tussen mens en dier en het denken daarover.

De artikelenreeks wordt geopend met een bijdrage waarin de actu‑

ele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving over dieren cen‑

traal staan. Boissevain en Freriks analyseren het in 2008 ingediende 

Wetsontwerp dieren over het welzijn en de gezondheid van dieren. 

Dit wetsvoorstel kan worden gezien als een operatie om bestaande 

wetgeving over dieren te integreren. De wens om tot integratie te 

komen vloeit voort uit de explosieve toename van wet‑ en regelge‑

ving over dieren in de afgelopen jaren. Toch zetten de auteurs grote 

vraagtekens bij de hele exercitie. Want is het eigenlijk wel zinvol 
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om regelgeving voor alle dieren, van koeien tot katten, en voor alle 

mensen, van huisdierbezitter tot veehouder, voor zowel leken als 

dierenartsen, in één wet bij elkaar te brengen? Zij signaleren dat 

integratie een doel op zich lijkt te zijn geworden, terwijl de vraag 

hoe de nieuwe wet kan bijdragen aan het bereiken van bestaande 

en nieuwe doelstellingen op het terrein van dierenwelzijn, op de 

achtergrond is geraakt. Uit hun analyse van twee belangrijke nota’s, 

de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid, 

blijkt dat de nieuwe Wet dieren onvoldoende bijdraagt aan verwe‑

zenlijking van die doelstellingen. Wat ontbreekt, is een degelijke, 

inhoudelijke koers. 

Van het overheidsbeleid stappen we over naar de sociale bewegin‑

gen die zich bezighouden met dieren, dierenwelzijn en ‑gezond‑

heid én dierenrechten. Speciale aandacht gaat in deze bijdrage 

van Eskens uit naar de radicale dierenbeweging. Hij beschrijft hoe 

de Nederlandse radicale dierenactivisten zich in het afgelopen 

decennium hebben gemanifesteerd door middel van brandstich‑

ting, bedreigingen en vernielingen. De opkomst van de beweging, 

die haar wortels heeft in de romantiek van de negentiende eeuw, 

wordt geanalyseerd in samenhang met andere maatschappelijke 

verschijnselen, zoals het anarchisme van de jaren zestig en de 

kraakbeweging in de jaren tachtig. Vooral in Groot‑Brittannië was 

al in de jaren zestig te zien hoe de anti‑establishmentbeweging zich 

ook keerde tegen de intensieve veehouderij. Nadat de punkbeweging 

(‘no future’) zich in de jaren tachtig had bevrijd van een alles door‑

dringend doemdenken, kwam er ruimte voor een nieuwe levens‑

houding die de consumptie van drugs, alcohol en vlees afwees. De 

zogeheten Straight Edge‑beweging ontwikkelde zich tot de drij‑

vende kracht van het gewelddadige dierenactivisme. De activisten, 

schuilgaand achter de façade van het Animal Liberation Front, zijn 

heilig overtuigd van hun morele gelijk bij hun geweld dadige acties 

tegen boerderijen, veewagens en dierproevenlaboratoria. Veel die‑

renactivisten menen dat de huidige Nederlandse wetgeving dieren 

onvoldoende beschermt. Bovendien wordt bestaande wetgeving ter 

bevordering van welzijn en gezondheid nauwelijks gehandhaafd. 

Inspecties van boerderijen, slachthuizen en veetransport zijn 

zeldzaam. Ook geeft justitie geen prioriteit aan de vervolging van 

wetsovertreders op het terrein van dierengezondheid en ‑welzijn. 

Als het al tot een rechtszaak en een veroordeling komt, zijn de straf‑

fen doorgaans erg mild. Radicale activisten worden dan ook slechts 
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gesterkt in hun oordeel dat het zinloos is om te proberen met legale 

middelen de belangen van dieren te behartigen en hun welzijn te 

vergroten. Zoals een van hen ooit op een muur kalkte: ‘There is no 

justice, just us.’ De auteur meent dat de radicalen meer kwaad dan 

goed doen, omdat zij met hun acties de steun onder de bevolking 

voor betere levensomstandigheden van dieren ondergraven, terwijl 

ook de gematigde dierenrechtenbeweging in een kwaad daglicht 

komt te staan.

In hoeverre niet alleen mensen maar ook dieren daders kunnen 

zijn, is de vraag die centraal staat in het artikel van J. Janssen. In de 

Nederlandse geschiedenis zijn vijf gevallen van dierenprocessen 

bekend, die kort worden aangehaald. Allemaal kregen deze dieren 

de doodstraf wegens het begaan van een misdrijf. Tegenwoordig 

wordt het eigenaardig gevonden om dieren als daders voor te stellen. 

Desondanks lijkt er wel degelijk sprake van een tendens om dier‑

gedrag te criminaliseren, zo laat de auteur zien in soms hilarische 

voorbeelden. De auteur gaat in op het juridische en criminologische 

daderbegrip in relatie tot dieren en past dit vervolgens toe op het 

debat over invasieve exotische diersoorten en de bedreiging van de 

biodiversiteit, alsook op de discussie over de gevaren van pitbulls. 

Zij concludeert dat er sprake lijkt te zijn van een antropomorfe en 

antropocentrische tendens om dieren als dader voor stellen.

Vooralsnog lijken dieren in onze samenleving vaker slachtoffer te 

zijn dan dader, en vaak slachtoffer van mishandeling. In het artikel 

van Enders‑Slegers wordt nagegaan of dierenmishandeling een 

signaal kan zijn voor huiselijk geweld. Het idee dat er een verband 

bestaat, is al eeuwenoud en wordt – voorzichtig – bevestigd door 

een meta‑analyse van recente onderzoeken in de Verenigde Staten, 

Groot‑Brittannië, Australië, Nieuw‑Zeeland en Nederland. In de 

westerse wereld heeft meer dan de helft van de gezinnen huisdieren. 

Zij worden vaak als familieleden beschouwd. Het is dan ook voor 

de hand liggend om te veronderstellen dat ook dieren slachtoffer 

kunnen worden van huiselijke geweld. De relatie tussen dierenmis‑

handeling en huiselijk geweld manifesteert zich op verschillende 

manieren. Mishandelde vrouwen maken melding van geweld tegen 

hun huisdieren, soms ook door hun eigen kinderen. Mishandelde 

kinderen, in het bijzonder kinderen die zwaar mishandeld of 

seksueel misbruikt zijn, maken zich vaker dan andere kinderen 

schuldig aan dierenmishandeling. Er is sprake van een verband tus‑

sen dierenmishandeling in de jeugd en ander gewelddadig gedrag of 
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zware misdrijven op latere leeftijd. Bovendien is dierenmishande‑

ling een van de eerste signalen van een zich mogelijk ontwikkelende 

psychopathologie. De auteur onderstreept dat dierenmishandeling 

vrijwel altijd duidt op een achterliggende problematische situatie. 

Wanneer professionals die betrokken zijn bij de zorg voor dieren 

of mensen, zich meer bewust zijn van de mogelijke link tussen 

dierenmishandeling en huiselijk geweld, kan dit ertoe bijdragen dat 

mannen, vrouwen, kinderen en dieren verder geweld bespaard blijft, 

aldus de auteur.

De laatste bijdrage van dit themanummer is een bespreking van een 

boek waarin de relatie tussen mens en dier en het denken daarover 

centraal staat. Klaas Rozemond gaat in op het recent verschenen 

boek Het geniale dier. Een andere antropologie van René ten Bos. 

M.P.C. Scheepmaker
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De nieuwe Wet dieren: wie wordt 
er beter van?

I.E. Boissevain en A.A. Freriks*

Op 19 maart 2008 is het voorstel voor de Wet dieren aan de Tweede 

Kamer aangeboden. Zoals de officiële titel aangeeft, moet de wet 

gaan voorzien in een integraal kader voor regels over gehouden die‑

ren en daaraan verwante onderwerpen. Welzijn van dieren stond en 

staat ook hier weer garant voor uiteenlopende en smeuïge discussies 

tussen belanghebbenden en politici over veemarkten, goudvissen, 

circussen, konijnenopvang en al wat daarbij hoort.

Dierenwelzijnsorganisaties vinden het voorstel niet ver genoeg 

gaan en hebben een alternatief voorstel gepresenteerd. Los van 

discussies over dierenwelzijn moet echter eerst de vraag worden 

gesteld: waarom deze wet? Wat moet er met deze wet worden bereikt 

dat met de huidige wetgeving niet voor elkaar komt? Is de wet een 

logisch antwoord op de beleidsdoelstellingen die samen met de wet 

werden gepresenteerd? En is het eigenlijk wel zinvol om regelgeving 

voor alle dieren, van koeien tot katten, en voor alle mensen, van 

huisdierbezitter tot veehouder, voor zowel leken als dierenartsen, 

in één wet bij elkaar te brengen? De Wet dieren is een omvangrijke 

integratieslag van bestaande wetgeving, maar is integratie een doel 

of een middel?

In deze bijdrage zullen deze vragen worden besproken, net als de 

bijdrage die de Wet dieren levert aan het realiseren van beleids‑

doelstellingen die door de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) zijn verwoord in de Nota Dierenwelzijn 

en de Nationale Agenda Diergezondheid. Allereerst wordt kort de 

historische achtergrond van de wetgeving met betrekking tot dieren 

geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de opzet van de wet, een 

aantal kritiekpunten en een aantal voorbeelden van inhoudelijke 

* Mr. ing. Iaira Boissevain is als junior universitair docent verbonden aan de Leerstoel 
Dier en Recht en tevens docent Gerechtelijke Diergeneeskunde bij de faculteit Dier
geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Prof. mr. Annelies Freriks is hoogleraar Dier 
en Recht aan de Universiteit Utrecht en tevens advocaat/partner bij AKD Prinsen Van 
Wijmen NV in Breda.
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vragen bij de gekozen koers. De bijdrage wordt afgesloten met een 

aantal conclusies en aanbevelingen. Opgemerkt zij dat de lengte van 

de bijdrage noodzaakt tot een bespreking op hoofdlijnen.

Historie

De wetgeving met betrekking tot het houden van en omgaan met 

dieren is de laatste decennia substantieel toegenomen. Na de 

totstandkoming van enkele wetten gericht op de landbouw en 

de introductie van twee artikelen in het Wetboek van Strafrecht, 

is een explosieve toename te zien van wet‑ en regelgeving die te 

maken heeft met dieren. De meeste wet‑ en regelgeving betreft 

landbouwhuisdieren, maar ook ten aanzien van proefdieren en 

gezelschapsdieren heeft de wetgever zich actief getoond. Het ver‑

schil in omvang van het wetgevingscomplex kan worden verklaard 

uit het feit dat voor landbouwhuisdieren zowel op het terrein van 

gezondheid als op dat van welzijn vele Europese regelingen van 

toepassing zijn, die in nationale wetgeving moesten worden omge‑

zet. Zowel op de beleidsterreinen diergezondheid en dierenwelzijn 

als op andere terreinen vindt echter een herijking van de wetge‑

vingsactiviteit plaats. In samenhang daarmee bestaat de wens 

om het aantal wetten en regels voor de burger terug te brengen 

en te vereenvoudigen. Dat resulteerde in 1992 bijvoorbeeld in de 

Gezondheids‑ en welzijnswet voor dieren (GWWD), een kaderwet 

die het houden en fokken van dieren op basis van erkenning van de 

intrinsieke waarde van het dier wilde regelen. De strafrechtelijke 

bepalingen tegen mishandeling en verwaarlozing werden in deze 

wet ondergebracht, maar ook bijvoorbeeld de huisvestings‑ en ver‑

zorgingsregels voor productiedieren, voor bedrijfsmatig gehouden 

honden en katten, de mogelijkheid om gevaarlijke dieren aan te 

pakken, en bepalingen ter bescherming van de volksgezondheid. De 

kaderwet bood de grondslag om vele onderwerpen door middel van 

uitvoeringsregelgeving nader uit te werken.

Zeventien jaar na de inwerkingtreding van deze wet is de minister 

van LNV nu voornemens om de GWWD samen te voegen met een 

viertal andere wetten dat op dieren betrekking heeft, om zo te 

komen tot een Wet dieren. Het streven naar integratie, vermindering 

en vereenvoudiging van de normen wordt breed gedragen. Er is 

echter ook kritiek op de in het voorstel voor de Wet dieren gemaakte 
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keuzes. Deze kritiek komt van verschillende kanten: van dierenbe‑

schermingsorganisaties, maar ook van belangenvertegenwoordigers 

van veehouders, gezelschapsdierhouders en hobbydierhouders, en 

ten slotte van dierenartsen. De discussies zijn representatief voor 

de vele belangen die bij het houden van dieren en het omgaan met 

dieren een rol kunnen spelen. Deze belangen zijn alle op een of 

andere wijze van belang in de wet. Hierna wordt kort de opzet van 

de wet geschetst.

Opzet van de Wet dieren

Integratie van wetgeving

In de Wet dieren worden de GWWD, de Wet op de uitoefening van 

de diergeneeskunde (WUD), de Wet op de dierenbescherming, de 

Diergeneesmiddelenwet en de Kaderwet diervoeders geïntegreerd. 

De GWWD is een kaderwet, met regels over de gezondheid en het 

welzijn van met name gehouden dieren. De WUD regelt de eisen die 

aan dierenartsen en paraveterinairen (assistenten, maar ook cas‑

treurs, verloskundigen en embryotransplanteurs) worden gesteld 

met betrekking tot hun beroepsuitoefening, en geeft een open norm 

voor zorgvuldig handelen door deze groepen.1 De Diergeneesmid‑

delenwet heeft betrekking op de toelating van diergeneesmiddelen 

op de Nederlandse markt en betreft dus met name producttoelatin‑

gen. De Wet op de dierenbescherming heeft een beperkte reikwijdte 

en biedt de wettelijke grondslag voor het Besluit inzake het houden 

van een waak‑ of heemhond en voor bepalingen uit het Dierentui‑

nenbesluit, die zien op bevordering van de instandhouding van 

diersoorten. De Kaderwet diervoeders ten slotte, biedt een grondslag 

voor het stellen van regels aan de productie, hoedanigheid, etiket‑

tering, verpakking en distributie van vervangende voederproteïnen, 

voedermiddelen, mengvoeders en dieetvoeders. Ook onderdelen 

van de Landbouwwet en de Landbouwkwaliteitswet, waaronder de 

regels op het gebied van vleeskeuring en illegale groeibevorderaars, 

worden in de wet opgenomen. Deze wetten blijven echter deels 

 bestaan.

1 Anderen dan dierenartsen en paraveterinairen vallen buiten de doelgroep van de WUD.
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Een aantal wetten dat evenzeer betrekking heeft op dieren, wordt 

buiten deze integratie gehouden, bijvoorbeeld de Flora‑ en fauna‑

wet (Ffw), de Wet op de dierproeven en de Visserijwet. De reden 

daarvoor is dat de Wet dieren vooral ziet op de gehouden dieren 

(landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en overige gehouden die‑

ren). De regelgeving voor wilde dieren en proefdieren is niet in deze 

operatie betrokken, aangezien deze in een andere context staat, 

respectievelijk soortenbescherming en onderzoek.2

In de memorie van toelichting wordt in het perspectief van integra‑

tie en vereenvoudiging van wetgeving gerefereerd aan de ‘dienst‑

bare overheid’. Daarbij hoort – zo wordt gesteld – kwalitatief goede 

wetgeving, dat wil zeggen dat regels inhoudelijk goed op elkaar 

aansluiten, toegankelijk en duidelijk zijn, en bovendien zo veel 

mogelijk worden beperkt en alleen gedetailleerd zijn wanneer dit 

nodig is.3 Het fragmentarische en diverse karakter van de wetgeving 

over het houden van dieren staat haaks op deze uitgangspunten. 

De onderlinge samenhang tussen verschillende onderwerpen komt 

daardoor niet voldoende tot uiting. Hoewel wij dit standpunt in zijn 

algemeenheid onderschrijven, roept de keuze voor de wetten die in 

de Wet dieren zullen opgaan, vragen op. Op dit punt wordt later in 

deze bijdrage nader ingegaan.

Kaderwet

Evenals de GWWD is ook de Wet dieren vormgegeven als kaderwet. 

Dit betekent dat materiële bepalingen vooral in uitvoeringsregelge‑

ving worden neergelegd. Deze keuze is begrijpelijk, met name gelet 

op het feit dat de implementatie van Europese regelgeving daar‑

door slagvaardig via uitvoeringsregelgeving kan plaatsvinden. De 

totstandkoming van de Wet dieren wordt ook aangegrepen om het 

stelsel van uitvoeringsregelgeving opnieuw te ordenen. Daarmee 

moet een logischer, minder versnipperd en daardoor transparanter 

geheel ontstaan.4

2 Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 13.
3 Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 15.
4 Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 18.
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Hoe gaat de wet eruitzien?

De Wet dieren omvat negen hoofdstukken. In hoofdstuk 1 (algemeen  

deel) zijn, behalve de definities, bepalingen opgenomen over de 

reikwijdte, de intrinsieke waarde van het dier en de algemene zorg‑

plicht. Het tweede hoofdstuk (dieren) gaat in op handelingen met 

dieren, regels over diervoeders, regels over diergeneesmiddelen 

en ten slotte op biotechnologie. De daaropvolgende hoofdstukken 

zijn meer thematisch gerangschikt en betreffen achtereenvolgens 

dierlijke producten (hoofdstuk 3), de toelating van beroepen in de 

uitoefening van de diergeneeskunde (hoofdstuk 4), maatregelen 

voor verschillende situaties, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een 

dierziekte, producten die drager zijn van ziekteverwekkers, en 

onveilige diervoeders (hoofdstuk 5), uitvoering van EG‑maatregelen 

(hoofdstuk 6), vergunningen, erkenningen enzovoort (hoofdstuk 

7), bestuurlijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke handhaving 

(hoofdstuk 8) en financiën (hoofdstuk 9). In de hoofdstukken 10 

en 11 zijn overige onderwerpen geregeld, zoals de verhouding tot 

andere wetgeving, rechtsbescherming, medebewindstaken van pro‑

ductschappen, en overgangsrecht.

Wat zijn nieuwe onderwerpen?

De inzet van de Wet dieren is vooral om bestaande wetgeving bij 

elkaar te brengen in één wet. Dat neemt niet weg dat ook een aantal 

nieuwe elementen in de wet wordt geïntroduceerd. Enkele belang‑

rijke onderwerpen worden hierna besproken.

In de eerste plaats wordt in artikel 1.3 expliciet verwoord dat de 

intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. De intrinsieke waarde 

lag al ten grondslag aan de Wet op de dierproeven, de GWWD en 

de Ffw, maar is nu voor het eerst ook expliciet in een wettelijke 

bepaling opgenomen. De reden voor het voorstel tot opname van de 

intrinsieke waarde in de wet is ‘de kracht van het signaal dat daar‑

van uitgaat’. Daaruit volgt echter geen concreet normatief gevolg.5

Een tweede wijziging betreft de toevoeging van de algemene 

zorgplicht voor gehouden dieren (art. 1.4). De zorgplicht houdt in dat 

5 Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 2021.

JV_07_09_4.indd   13 16-10-2009   11:40:23



14 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 7, 2009

eenieder voldoende zorg in acht neemt voor dieren. Deze zorg houdt 

in ieder geval in ‘dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoe‑

den dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor dieren 

worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege 

te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan 

wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 

worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover 

die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

te beperken of ongedaan te maken’. De zorgplicht wordt niet uitge‑

werkt door daaraan verbonden strafbepalingen.

Ook in het hoofdstuk Maatregelen worden enkele nieuwe bevoegd‑

heden opgenomen, bijvoorbeeld het opleggen van een verbod om 

zonder toestemming van de overheid dieren af te voeren wanneer 

wordt vermoed dat dieren zijn behandeld met verboden groeibevor‑

deraars (art. 5.10 lid 1 sub a). Ook wordt de mogelijkheid geopend 

om bestuurlijke maatregelen te nemen ten aanzien van in het wild 

levende dieren die bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit scha‑

delijke stoffen binnenkrijgen of binnen kunnen krijgen (art. 5.10 

lid 1 sub c). Laatstgenoemde bepaling laat zien dat de Wet dieren 

op sommige punten ook handelingen ten aanzien van in het wild 

levende dieren reguleert. Waar het gaat om de preventie en bestrij‑

ding van dierziekten biedt artikel 5.7 een algemene bevoegdheid om 

af te wijken van de bepalingen uit de Ffw.

Verder kan worden gewezen op de uitbreiding van het handhavings‑

instrumentarium met de bestuurlijke boete en enkele wijzigingen 

in het stelsel van veterinair tuchtrecht (invoering griffierecht, 

bevoegdheid tot voegen en splitsen), en de zorgplicht van de dieren‑

arts ten behoeve van niet‑gehouden dieren.

Kritiek

Voor welk probleem is deze wet een oplossing?

Met de Wet dieren wordt – zoals opgemerkt – beoogd een integraal 

wettelijk kader te introduceren voor de regels met betrekking tot het 

gedrag van mensen jegens dieren, en voor de regels ter beheersing 

van de risico’s die dieren of van die dieren afkomstige producten 

JV_07_09_4.indd   14 16-10-2009   11:40:23



15De nieuwe Wet dieren

met zich kunnen brengen voor de mens of voor andere dieren.6 Om 

dit doel te bereiken is niet gekozen voor een fundamentele herijking 

van de bestaande wetgeving, maar wordt vooral bestaande wetge‑

ving samengebracht in één wet.

Wat echter ontbreekt bij deze integratieslag, is een specifieke, 

meetbare en toetsbare inhoudelijke doelstelling. Ligt de ambitie bij 

het verbeteren van dierenwelzijn, bij het stimuleren van de Neder‑

landse economie, en/of bij het simpelweg reduceren van het aantal 

wetten in de juridische boekenkast? En als er inhoudelijke doelstel‑

lingen zijn, hoe draagt deze wet dan bij aan het behalen daarvan, 

en waarom is deze Wet dieren daarvoor een beter middel dan de 

bestaande wetgeving?

De vijf wetten die in de Wet dieren zullen worden opgenomen, 

kennen ieder een geheel eigen doel en werking. De vraag waarom 

het zinnig is om de wetgeving die ziet op bepaalde beroepsgroepen 

of op producttoelating, te integreren met algemene gezondheids‑ 

en welzijnsregelgeving, wordt door de minister tot nog toe niet 

beantwoord. Toch gaat het bij diergeneesmiddelen, en de normering 

en toetsing van het handelen van dierenartsen, om onderwerpen die 

op afstand van de overige onderwerpen staan. De diversiteit die op 

dit moment uit verschillende kaders volgt, wordt onder één paraplu 

gebracht, maar daarmee is naar onze mening nog geen sprake van 

een daadwerkelijke integratie. Het is ook de vraag of verschillende 

typen instrumenten die in deze kaders worden gebruikt, daadwer‑

kelijk kunnen worden geïntegreerd.

Vage doelstelling

De ambitie om bestaande wetgeving te herijken en daar waar moge‑

lijk te integreren, kan positief worden gewaardeerd. Het biedt de 

gelegenheid om ook de vrij omvangrijke uitvoeringsregelgeving 

opnieuw tegen het licht te houden. Verder zal in belangrijke mate 

materiële normstelling moeten plaatsvinden in uitvoeringsregelge‑

ving, en de uiteindelijke ambitie met deze integratieslag zal pas op 

dat moment echt kunnen blijken. Hoe ver de uitvoeringsregelgeving 

zou moeten reiken, is niet eenduidig vast te stellen, aangezien de 

bepalingen die uitvoeringsregelgeving mogelijk maken, niet steeds 

6 Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 3, p. 3.
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helder zijn omlijnd.7 Het eenvoudigweg samenbrengen van bestaan‑

de kaders is wel beoogd, maar de wettelijke grondslagen voor 

uitvoeringsregelgeving lijkt van een andere gedachte uit te gaan.

De Wet dieren geeft bovendien als gevolg van de opzet als kaderwet 

vooralsnog weinig inzicht in de wijze waarop de ambities die in de 

Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid zijn 

verwoord, een vertaling zullen krijgen (uiteraard voor zover deze 

vertaling in wetgeving zou moeten plaatsvinden). Vooralsnog kan 

de wet nog niet als stuwend en sturend worden gezien in dit opzicht. 

Mogelijk dat hierin verandering komt door de toekomstige uitvoe‑

ringsregelgeving. Als de ambitie beperkt is tot het reduceren van 

regelgeving, dan beantwoordt deze wet aan het gestelde doel. Als 

deze wet van kracht wordt, worden immers vijf wetten tot één wet 

gereduceerd. De wet is echter onderdeel van het ‘Drieluik Dieren’, 

dat als geheel aan de Tweede Kamer werd gepresenteerd. De Nota 

Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid werden 

daarbij openbaar, het voorontwerp van de Wet dieren werd op het‑

zelfde moment voor advies naar de Raad van State gezonden.8 Die 

volgorde is opmerkelijk, het zou logischer zijn om eerst een beleids‑

visie te presenteren, en pas daarna aan de Kamer en de bevolking te 

laten weten hoe deze moet worden omgezet in wetgeving.

In beide beleidsvisies zijn weinig aanwijzingen te vinden over de 

doelen die met behulp van de Wet dieren moeten worden bereikt. 

De ene keer wordt gerept over het oproepen van de sector om pro‑

blemen op te lossen, de andere keer wordt ‘streven naar regelgeving’ 

als ambitie geformuleerd. In de paragraaf over ‘visie en ambitie’ 

wordt vermeld dat de ‘(...) inzet is dat de samenleving de komende 

jaren meer inzicht krijgt in, en respect ontwikkelt voor het natuur‑

lijke gedrag en de daaraan gerelateerde behoeften van dieren in hun 

omgeving. Zij past haar omgang en de wijze van het houden van 

dieren daarop aan, inclusief het koopgedrag van dieren of dierlijke 

producten. De Nederlandse samenleving zal qua dierenwelzijn in de 

Europese voorhoede opereren’ (Nota Dierenwelzijn, 2007, p. 10).

Deze ambitie is natuurlijk alleszins te onderschrijven, maar vertaalt 

zich niet in ambities voor meer adequate regelgeving. In de verschil‑

7 Kamerstukken II 2007/08, 31 389, nr. 4, p. 2.
8 Brief van minister G. Verburg aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 12 oktober 2007, 

DL 2007/2765.
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lende paragrafen met betrekking tot filosofie en aanpak, lezen we bij 

herhaling dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren 

primair bij de houder ligt, en dat de overheid alleen randvoorwaar‑

den schept. Andere ambities van de overheid zijn geformuleerd als 

het mogelijk maken van onderzoek,9 het met de sector zorgen voor 

gerichte informatievoorziening,10 het vragen om nieuwe impulsen11 

en het mogelijk opnemen van een gids voor goede praktijken in de 

Wet dieren (Nota Dierenwelzijn, 2007, p. 36). Welzijnsproblemen bij 

gezelschapsdieren worden uitdrukkelijk erkend, waarbij vervolgens 

het volgende wordt opgemerkt: ‘Het is een illusie dat het welzijn 

van gezelschapsdieren bij individuele houders, toegespitst op alle 

diersoorten, via het spoor van regelgeving te verbeteren is’ (Nota 

Dierenwelzijn, 2007, p. 35). Als de verantwoordelijkheid voor welzijn 

telkens primair bij de houder wordt gelegd, wordt de betekenis die 

daarbij aan de Wet dieren zou kunnen toekomen, echter onduidelijk.

Ook in de Nationale Agenda Diergezondheid (NAD, 2007, p. 10) 

wordt bij de sturingsfilosofie primair een beroep gedaan op de 

verantwoordelijkheid van de houder. Acties die de overheid zichzelf 

toedicht met betrekking tot gezelschapsdieren, hebben betrek‑

king op het inventariseren en analyseren van risico’s, en op het 

faciliteren van zelforganisatie van de houders van gezelschaps‑

dieren (NAD, 2007, p. 14). Met betrekking tot hobbydieren streeft de 

overheid ook naar differentiatie, en naar het aanpassen van de eigen 

regelgeving om maatwerk mogelijk te maken (NAD, 2007, p. 18). 

Dit is een alleszins begrijpelijke doelstelling, gezien de publieke 

onvrede over toepassing van dierziektebestrijdingsmaatregelen bij 

dieren die overduidelijk niet als consumptiedier worden gehou‑

den. Bijzonder is dat dit streven naar het aanpassen van de eigen 

regelgeving vervolgens nergens in de Wet dieren is terug te vinden. 

Evenmin wordt helder welke ruimte de minister in het licht van 

Europese regelgeving voor een nationale invulling ziet.

Diergezondheid is natuurlijk bij commercieel gehouden dieren 

een zo mogelijk nog prominenter thema dan bij gezelschapsdieren 

en hobbydieren, gezien de belangen van de volksgezondheid en 

economie. Toch blijft de in de nota geformuleerde overheidsambitie 

9 Nota Dierenwelzijn, bijv. par. 5.4: onderzoek naar ‘robuuste dieren’.
10 Nota Dierenwelzijn, bijv. par. 5.8: hobbydierhouders.
11 Nota Dierenwelzijn, bijv. par. 5.9: verwaarlozing landbouwhuisdieren.
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met betrekking tot regelgeving ook voor deze groep beperkt tot 

herziening van preventieregelgeving en het handhavingsbeleid 

(NAD, 2007, p. 26).

Samenvattend kan worden gesteld dat de doelstellingen in beide 

beleidsstukken zeker te onderschrijven en te verdedigen zijn. De 

doelstellingen zijn echter weinig specifiek geformuleerd en de taken 

en rollen van de overheid als wetgever geven weinig richting aan de 

koers die met de Wet dieren zou kunnen worden gevolgd. Zonder 

heldere doelstelling is het dan ook moeilijk te beoordelen of de 

nieuwe Wet dieren ook werkelijk verbetering zal brengen.

Gebrek aan evaluatie

De integratieslag vindt plaats zonder dat de vraag in hoeverre 

bestaande wetgeving op alle punten adequaat is, is geadresseerd. 

Het valt te betreuren dat nut en noodzaak van de integratie nauwe‑

lijks aandacht krijgen. De mogelijke meerwaarde van integratie van 

de betrokken wettelijke kaders komt daardoor niet goed uit de verf.

Afgezien van het ontbreken van evaluatie van specifieke onderwer‑

pen (zie de paragrafen hierna) is geen van de wetten die in de Wet 

dieren zal worden opgenomen, ooit geëvalueerd met betrekking 

tot de vraag of de algemene werking van de betreffende wet wel 

tegemoetkomt aan de doelstelling. Dat heeft tot gevolg dat sommige 

voorstellen in de wet een beetje in het luchtledige blijven hangen.

Als algemeen voorbeeld kan worden gewezen op verhoging van de 

strafmaat, waarmee wordt geïmpliceerd dat daarmee een betere 

aanpak van dierenmishandeling kan worden gerealiseerd. In hoe‑

veel gevallen is echter een maximale straf onder het huidige regime 

opgelegd? Daarnaast kan worden gewezen op begripsmatige knel‑

punten. Zo is bijvoorbeeld in juridische literatuur herhaaldelijk de 

handhaafbaarheid van artikel 36 GWWD (verbod op dierenmishan‑

deling) aan de orde gesteld. Daarbij is onder meer een relatie gelegd 

met de in deze wet gehanteerde begrippen. De onduidelijkheid van 

begrippen en de problemen die men in de handhavingspraktijk 

ondervindt bij het werken met deze begrippen, lijken vooralsnog een 

veel groter knelpunt dan de strafmaat. Ook de voortzetting van het 

bestaande systeem van normering en toetsing van het handelen van 

dierenartsen kan in dit verband worden genoemd. Onder andere 

vanuit de beroepsgroep zelf wordt de behoefte aan onderzoek naar 
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het functioneren van het systeem, maar ook naar mogelijke alterna‑

tieven naar voren gebracht.

Nader onderzoek naar deze en andere elementen uit de wet zou 

leiden tot een beter onderbouwde herziening van het wettelijk kader. 

Een integrale evaluatie is niet nodig, maar bekende knelpunten of 

vraagpunten kunnen door middel van een evaluatie beter inzichte‑

lijk worden gemaakt en worden aangepakt.

Voorbeelden

Diergeneeskundig handelen

De bestaande regelgeving inzake normering en toetsing van het 

handelen van dierenartsen en de regulering van de diergenees‑

middelen zal vrijwel integraal worden opgenomen in de nieuwe 

Wet dieren, maar aan de meerwaarde van die opname kan wor‑

den getwijfeld. De inhoudelijke wijzigingen in de wettekst zijn 

marginaal te noemen en waren ook mogelijk geweest door enkele 

eenvoudige wetswijzigingen in de bestaande wetgeving. Deels zijn 

die veranderingen al in gang gezet door bijvoorbeeld de invoering 

van een uniform tuchtprocesrecht voor zowel het tuchtrecht van de 

humane geneeskunde als het tuchtrecht voor dierenartsen en ande‑

re beroepen die vallen onder een vorm van tuchtrechtspraak.

De norm voor een deugdelijke uitoefening van de diergeneeskunde 

is al in 1992 in de WUD bewust opengehouden. Kort samengevat 

moet een dierenarts zorgvuldig handelen ten opzichte van het 

dier waarvoor zijn hulp is ingeroepen, is verleend of had behoren 

te worden verleend. Ook mag de dierenarts door zijn handelen 

of nalaten geen schade berokkenen aan de uitoefening van de 

diergeneeskunde in het algemeen, of zelfs maar dat risico scheppen. 

Deze open norm is sinds 1993 nader uitgewerkt door uitspraken van 

het Veterinair Tuchtcollege, dat op basis van klachten door particu‑

lieren of vanuit de overheid12 een oordeel uitspreekt over concrete 

gevallen. Op basis daarvan moe(s)ten normen voor het handelen 

van dierenartsen worden geconcretiseerd. Dit is ook gebeurd, met 

12 Op grond van een klacht door de daartoe aangewezen klachtambtenaar ex art. 29 
WUD.
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twee opvallende kenmerken. Ten eerste is rond 95% van de inge‑

diende klachten afkomstig geweest van houders van gezelschaps‑

dieren. Hoewel dat voor de normstelling zeker niet per definitie 

betekent dat deze niet geldig zou zijn voor de dierenartsen die 

werken met productiedieren, blijkt er in ieder geval uit dat er vragen 

kunnen worden gesteld over de effectiviteit van een open norm als 

het gaat om aansturing, toetsing en controle van dierenartsen die 

werkzaam zijn in de commerciële dierenhouderij. Ten tweede vindt 

deze toetsing altijd achteraf plaats. Pas als eventuele overtredingen 

zijn begaan, kunnen maatregelen worden opgelegd, mits er sprake 

is van een klacht. Dat betekent dat wensen vanuit de overheid, om 

bijvoorbeeld te komen tot het reduceren van het voorschrijven van 

antibiotica,13 niet met behulp van de normering voor dierenartsen 

kunnen worden gerealiseerd.

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn van dieren worden op dit moment ook al 

geregeld binnen de systematiek van een kaderwet. In de praktijk 

blijkt dat nadere uitwerking in regels met betrekking tot produc‑

tiedieren vooral wortelt in implementatie van EU‑regelgeving. De 

keuzevrijheid die Nederland daarbij heeft om verdergaande normen 

te stellen, of voorop te lopen met verdergaande regelgeving, hangt 

bepaald niet af van integratie in een Wet dieren. Het ambitieniveau 

is in dit opzicht ook beperkt. Het Europese beschermingsniveau 

wordt als uitgangspunt genomen.

De regels die sinds 1992 met betrekking tot vooral welzijn van 

gezelschapsdieren zijn gesteld, zijn minimaal (Honden‑ en Katten‑

besluit, Ingrepenbesluit, Besluit Scheiden van Dieren). Vele kansen 

die de GWWD bood en biedt om het welzijn van gezelschapsdieren 

te waarborgen en te verbeteren, zijn niet benut. Te denken valt aan 

fokverboden voor dieren met bewust gekweekte en welzijnsbena‑

delende erfelijke kenmerken, het beperken van soorten die geschikt 

zijn om als gezelschapsdier te worden gehouden, nadere regels met 

betrekking tot sport, training en africhting, enzovoort. Waarom 

de Wet dieren daar verandering in zou brengen, is vooralsnog niet 

13 Brief van minister G. Verburg aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, 17 december 
2007, VD 2007/2476.
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duidelijk. Hoewel de minister terecht de primaire verantwoordelijk‑

heid voor deze en andere categorieën dieren bij de houder legt, en 

de aanpak bij de sector, blijft de vraag hoe de overheid de rol als 

wetgever in dit verband ziet, onderbelicht (Nota Dierenwelzijn, 2007, 

p. 35‑37).

Het gebrek aan evaluatie wordt duidelijk zichtbaar bij een concreet 

onderwerp dat altijd de belangstelling van publiek en politiek heeft: 

het mishandelen en verwaarlozen van dieren. Verwaarlozing en 

mishandeling zijn op dit moment als verbodsbepaling in de GWWD 

opgenomen. In de nieuwe Wet dieren is de formulering van de 

bepalingen niet gewijzigd, en wordt de uitwerking meer dan in de 

GWWD14 overgeheveld naar een AMvB, waarmee deze uitwerking is 

overgeleverd aan de politieke keuze van de dag.

Iedere keer dat er beelden worden gepubliceerd van uitgemergelde 

paarden, geslagen honden en verlaten kittens, is er een roep om 

‘betere’ regelgeving. Maar wat is beter? Dat weten we pas als we 

zicht hebben op wat er beter kan in de huidige regelgeving. Als 

er al sprake is van een te summiere aanpak van mishandeling 

en verwaarlozing, waar schort het dan aan? Gaat het mis bij de 

handhaving? Bij het OM? Bij de rechter? Bij de straftoemeting? Bij 

de preventie? Evaluatie van toezicht, opsporing, handhaving en 

rechtspraak ontbreekt. Er is niet eens een probleem gedefinieerd, 

er zijn geen oorzaken onderzocht of vastgesteld, en daardoor is het 

onmogelijk om in deze nieuwe wet een oplossing aan te dragen.

Integratievraagstuk

In bredere zin kan de vraag worden gesteld of het überhaupt zinvol 

is om regelgeving voor productiedieren en regelgeving voor gezel‑

schapsdieren onder één noemer te scharen. Dit is in de GWWD 

reeds geprobeerd, maar uit de uitvoeringsregelgeving blijkt een 

scherp onderscheid. Dat is ook niet verwonderlijk: productiedieren 

hebben invloed op volksgezondheid en zijn economisch van belang, 

maar zelfs binnen die groep zijn er verschillen. Een voorbeeld is 

14 In de GWWD worden op dit moment enkele met name genoemde gedragingen per 
definitie gekwalificeerd als dierenmishandeling, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een 
hond als trekkracht, en het vervoeren en verkopen van koeien met een volle uier.

JV_07_09_4.indd   21 16-10-2009   11:40:24



22 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 7, 2009

de discussie over de toelaatbaarheid van nertsenhouderijen. De 

discussie hierover wordt op een heel ander niveau gevoerd dan de 

discussie over huisvesting van koeien, varkens en kippen.

Zodra deze dieren echter als gezelschapsdier (‘hobbydier’) worden 

gehouden, of in een andere context, zoals bij runderen en paardach‑

tigen in natuurgebieden, blijkt de regelgeving zoals opgesteld voor 

productiedieren, niet adequaat te zijn (Oudenaarden, 2007), soms 

met hevige protesten en langdurige rechtszaken tot gevolg.

Het onderscheid tussen productiedieren en gezelschapsdieren blijkt 

ook uit de handhavingspraktijk. Hoewel de Algemene Inspectie‑

dienst (AID) officieel belast is met toezicht op naleving van alle 

wetgeving met betrekking tot dieren, zal in de praktijk een klacht 

over een verwaarloosde cavia niet snel door de AID in behande‑

ling worden genomen, maar door de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID) of de Inspectiedienst Gezelschapsdieren 

(IDG). Omgekeerd zal bij bedrijven die bijvoorbeeld op grote schaal 

niet‑toegestane diergeneesmiddelen voorhanden hebben, of die niet 

aan huisvestingseisen voldoen, juist wel de AID worden ingezet, en 

minder snel een inspecteur van een private organisatie.

Conclusie

De Wet dieren lijkt op dit moment vooral een wetgevingstechnische  

exercitie zonder degelijke inhoudelijke koers. Dat is spijtig. Evalua‑

tie van de bestaande wetgeving ontbreekt, net als inhoudelijke 

doelstellingen voor de nieuwe Wet dieren. Behoudens enkele uit‑

voeringsdetails blijft het stelsel van regels voor het houden van en 

omgaan met dieren vooral onderworpen aan de politieke geest. De 

vraag die bovendien onbeantwoord blijft, is of we de verschillende 

dieren die we in Nederland houden, wel onder één wet kunnen 

scharen. Of het nu gaat om diergeneeskunde en toepassing van 

diergeneesmiddelen, of om regels voor gezondheid en welzijn, het 

is een feit dat we over koeien anders denken dan over katten. Mede 

daarom blijft de discussie over de wettelijke bepalingen in het‑

zelfde kringetje ronddraaien. De inspanningen die de minister zich 

getroost om de aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn om 

te zetten in concrete acties, zou naar onze mening meer rendement 

krijgen indien nu zou worden gekozen voor een herijking van de rol 

van de overheid als wetgever op dit beleidsterrein en voor nadere 
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gedachtevorming over of, waarom en op welke wijze daadwerkelijke 

integratie kan worden bereikt, dan wel juist bewust voor afzonder‑

lijke regelgeving ten aanzien van verschillende onderwerpen wordt 

gekozen.
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‘There is no justice, just us’

Hoe de overheid dierenextremisme in de hand werkt

E. Eskens*

Radicale dierenactivisten hebben in de afgelopen jaren regelmatig 

van zich laten horen, veelal door brandstichtingen, bedreigingen 

en vernielingen. Deze bijdrage beschrijft de ontwikkeling van dit 

radicalisme. Hij gaat in op de ideologische achtergronden en vertelt 

waarom radicale activisten, net als veel gematigde dierenbescher‑

mers, zich ergeren aan de bestaande wetgeving. De wet ziet het dier 

te veel als een bezit en doet daarmee geen recht aan de eigenheid 

van het dier.

Dierenbeschermers en dierenactivisten pleiten voor een nieuwe 

wet. Maar de geplande Wet dieren, die begin 2009 in conceptvorm 

is gepubliceerd, biedt weinig nieuws. De wet is vooral bedoeld als 

omvattend kader, waarin alle regels en geboden worden samen‑

gevoegd. Aan de status van het dier verandert weinig. Het dier is 

een rechtsobject, een ding, een stuk bezit. Weliswaar heeft het een 

‘intrinsieke waarde’, maar het wetsvoorstel geeft geen handen en 

voeten aan deze term. Zo blijft het mogelijk om de belangen van 

dieren te schaden als dit een zogenoemd hoger, menselijk belang 

– ‘een redelijk doel’ – dient.

Het wetsvoorstel, waarover later meer, zet de verhoudingen op 

scherp. Dierenbeschermers beijveren een actievere rol van de 

overheid bij het bevorderen en bewaken van het dierenwelzijn. 

De nieuwe wet voegt niets toe en lijkt slechts bedoeld om de sug‑

gestie van vooruitgang te wekken. Intussen heeft het er alle schijn 

van dat de overheid de wet zelf sowieso niet serieus neemt. De 

huidige Gezondheids‑ en welzijnswet voor dieren wordt in ieder 

geval nauwelijks gehandhaafd: het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kijkt weg bij wetsovertredingen 

* Drs. Erno Eskens studeerde filosofie en politicologie en is uitgever en bestuurslid van 
stichting Dier en Recht Nederland. Hij publiceerde onlangs het boek Democratie voor 
dieren (uitg. Contact).
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in de veeteelt, het Openbaar Ministerie legt aangiften van dieren‑

mishandeling in de veeteelt onder op de stapel, en de rechter acht 

dierenbeschermers vaak niet‑ontvankelijk.

Dit alles voedt de onvrede. Een klein groepje extreme dierenacti‑

visten gebruikt het als legitimatie voor eigenrichting. ‘There is no 

justice, just us’, schreven ze enkele jaren geleden met een spuitbus 

op het huis van de directeur van een proefdierenlaboratorium in 

Rijswijk. De zin is kenmerkend voor de Straight Edge‑filosofie die 

het radicalisme aanwakkert: de rechtsstaat deugt niet, de meeste 

burgers zijn te lui om het goede te doen, maar jij, jij kunt een moreel 

juist leven leiden. Jij kunt het goede doen: door geen vlees te eten, 

het milieu te sparen en streng op te treden waar dat nodig is.

Opmerkelijk is dat de zogenoemde ‘extreme dierenrechtenactivisten’ 

in de praktijk helemaal niet voor dierenrechten zijn. Zij houden 

sowieso niet van de rechtsstaat. Hun opvatting van dierenrechten is 

dan ook niet legalistisch. Ze voelen niets voor die juridische rechten 

die, door middel van de gebruikelijke democratische procedures, 

worden afgewogen tegen andere rechten. Voor hen zijn dierenrech‑

ten morele standaarden waaraan eenieder heeft te voldoen. Dieren 

verdienen te allen tijde bescherming, zeggen zij, juist omdat zij 

weerloos zijn. En wie deze morele wet overtreedt, die zal het merken.

Omdat de extreme vleugel van de dierenbeweging tot steeds geweld‑

dadigere acties overgaat, heeft de regering in 2009 extra budget 

ter beschikking gesteld aan de Algemene Inlichtingen‑ en Veilig‑

heidsdienst (AIVD) en de politie om de dierenextremisten in beeld 

te krijgen en vroegtijdig op te pakken. Of dat lukt, is de vraag. De 

gevaarlijkste dierenextremisten opereren als ‘lone wolf’: ze voeren 

hun operaties alleen uit, zonder ruggespraak met enige organisatie. 

Dat maakt opsporing lastig.

De oorsprong van het dierenactivisme

Wie op zoek is naar de wortels van het moderne dierenactivisme, 

kan niet om René Descartes heen. In de zeventiende eeuw vergeleek 

deze invloedrijke Franse filosoof dieren met gevoelloze machines. 

Het ergerde de eveneens Franse Voltaire. ‘Geef eens antwoord, jij 

machinebediener’, schreef hij, ‘heeft de natuur alle middelen om 

gevoel op te wekken in het dier aangebracht met de bedoeling dat 

het niets zou voelen? Heeft het zenuwen om onaangedaan te blijven? 
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Geloof maar niet dat de natuur op zo’n absurde wijze met zichzelf in 

tegenspraak is. (...) Het dier heeft gevoel, een geheugen, en een aan‑

tal ideeën meegekregen’ (Voltaire, 1765).

In de achttiende en negentiende eeuw kregen tal van intellectuelen, 

onder wie Hume, Bentham en Rousseau, oog voor het gevoelsleven 

van het dier. Dit had niet alleen te maken met de opkomst van het 

anatomische onderzoek, dat de fysieke aanleg tot het voelen van 

pijn en genot bij dieren aantoonde, maar ook met de opkomst van 

een romantische visie op de natuur. Rousseau en Thoreau, de twee 

grote romantische denkers, begonnen te wandelen in de bossen, in 

het leefgebied van de dieren, op zoek naar vrijheid en spontaniteit. 

Tot dan toe was het bos vooral een plek om eten te zoeken of snel 

doorheen te reizen. Niemand ging er voor zijn plezier heen. Maar in 

de romantiek wordt de natuur gezien als alternatief voor het stadse 

leven. De stad vervreemdt de mens van zijn natuur, stelde Rousseau. 

In de stad heerst onvrijheid, het leven is er overgereguleerd en onna‑

tuurlijk. In zijn oorspronkelijke natuurstaat was de mens nog vrij.

Bij de romantici verschijnt het niet‑menselijke dier als symbool van 

het onbedorven, natuurlijke leven. Hierbij werd iedere intoming van 

de dierlijke spontaniteit al snel gezien als een vorm van onrecht. 

Rousseau besloot daarom zijn hond niet langer te commanderen 

– zoiets was niet te rechtvaardigen, vond hij (Cranston, 1991). Veel 

mensen besloten dat een hond sowieso geen geschikt huisdier was 

voor een beschaafd mens. In plaats van het commandeerbare dier 

kozen zij voor de kat als huisdier. Lange tijd was juist de kat gezien 

als een laag wezen, omdat hij niet, zoals de hond, naar de mens 

wenste te luisteren. Maar nu werd de eigengereidheid van de kat 

juist een pre (Thomas, 1983).

De gematigde dierenbeweging

Rond 1800 begint de evolutietheorie vorm te krijgen. Geologen 

als Cuvier en biologen als Linnaeus en Du Buffon wezen op evo‑

lutionaire overeenkomsten tussen mens en dier, iets wat in 1845 

culmineerde in Darwins On the origin of species, het beroemde boek 

waarin de theorie werd ontvouwd dat mens en dier een ontstaans‑

geschiedenis delen (Darwin, 1845).

De kennis van de anatomische gelijkenissen tussen mens en dier, 

de gedeelde ontstaansgeschiedenis en de romantische visie op het 
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dier brengen enkele aristocraten in Groot‑Brittannië op het idee 

om een organisatie op te richten die opkomt voor dierenwelzijn. In 

1808 richtten zij de Society for Preventing Wanton Cruelty to Brute 

Animals op. Deze organisatie ageert vooral tegen de manier waarop 

mensen paarden en honden als trekkracht uitbuiten. In 1824 wordt 

de nog altijd actieve Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals (RSPCA) opgericht. Het is de eerste grote dierenbescher‑

mingsorganisatie van Europa.

De oprichters staan geheel in de verlichtingstraditie: het opkomen 

voor dieren is ‘beschaafd’ en ‘humaan’. Weliswaar hebben de die‑

renbeschermers een romantische inborst, toch gaat het hun vooral 

om de eigenwaarde van het dier. Ze streven niet naar een wereld 

waarin dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Eerder streven 

ze naar een wereld waarin de mens zijn beschaving toont door goed 

met dieren om te gaan. De menselijke beschaving dient zich uit te 

strekken tot ver in het prachtige dierenrijk (Thomas, 1983).

Met Spanje is Nederland het laatste Europese land dat een dieren‑

beschermingsorganisatie krijgt. Op 11 mei 1864 wordt de vereniging 

‘ter voorkoming en beteugeling der kwelling en mishandeling van 

dieren’ opgericht. De vereniging gaat later door het leven als ‘De 

Dierenbescherming’ (Davids, 1989).

Het pleidooi voor dierenrechten

Het ging de vroege Europese dierenbeweging vooral om het 

beschaven van de mens. De mens moest worden bevrijd van zijn 

beestachtige gedrag jegens dieren. Mensen moesten zich niet tot 

het niveau van dieren verlagen. Slechts een enkeling pleitte voor 

de invoering van juridische rechten voor dieren. Jeremy Bentham, 

filosoof en uitvinder van de koepelgevangenis, was een uitzonde‑

ring (Bentham, 1789). Net als de Brit Henry Salt vond hij dat het dier 

gezien moest worden als rechtssubject (Salt, 1892). Dieren behoor‑

den, net als mensen, rechten aan de wet te kunnen ontlenen.

Voor de meeste burgers, ook voor dierenbeschermers, was het een 

stap te ver. Zij achtten het dier niet in staat om de wet te dragen, 

omdat dieren niet in staat zouden zijn om hun rechten op te eisen. 

Bovendien zouden ze ook de bijbehorende plichten niet kunnen 

 vervullen. Het was volgens hen voldoende dat de veehouders een 

zekere zorgplicht tegenover hun dieren zouden krijgen. Zoals je de 
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plicht hebt om je huis te onderhouden, zo zou de wet ook moeten 

voorzien in een onderhoudsplicht voor dieren.

Dat dieren zelf rechten zouden kunnen hebben, werd dus lange 

tijd onmogelijk geacht. Maar in twintigste eeuw ontdekten etho‑

logen dat bepaalde dieren wel degelijk plichtsgevoel hebben. De 

Oostenrijkse zoöloog Konrad Lorenz wees erop en het thema werd 

verder uitgewerkt door de Nederlands‑Amerikaanse etholoog Frans 

de Waal. Door apen nauwkeurig te observeren stelde hij vast dat 

ze voedsel delen, op elkaar rekenen en ruziemaken als een ander 

zijn verplichtingen niet nakomt. De Waal ontwaarde bij de apen 

zelfs een cultuur en ‘een politiek systeem’. Daarmee was het eerste 

argument tegen juridische dierenrechten – geen rechten zonder 

plichten – twijfelachtig geworden.

Maar het tweede bezwaar tegen de invoering van dierenrechten 

stond nog: het heeft geen zin rechten te geven aan wezens die ze 

zelf niet (kunnen) opeisen. De meeste geleerden waren het daarover 

eens. Dieren schrijven geen petities en organiseren geen protest‑

marsen. Daarom is een emancipatie van het dier simpelweg niet aan 

de orde. Het dier wil zijn emancipatie immers niet.

Dit argument werd in 1967 aan het wankelen gebracht. In dat jaar 

leerde het Amerikaanse ethologenechtpaar Gardner de vrouwtjes‑

chimpansee Washoe de officiële Amerikaanse gebarentaal. De 

chimp bleek in staat wensen te formuleren. In eenvoudige zinnen 

vroeg het om eten en drinken. Ze wist ook aan te geven wat ze wel 

en niet goed vond. Op een dag formuleerde Washoe de beroemde 

zin: ‘Kom, open’ (Linden, 1976). Ze wees op het slot van haar deur. 

Ze wilde eruit. Ze vroeg om vrijheid. Voor het eerst eiste een dier zijn 

vrijheidsrecht, en dat in een binnen Amerika officieel erkende taal.

Voor ethologen kwam het niet als een verrassing. Voor hen was al 

veel langer duidelijk dat dieren helder uiting geven aan hun wensen. 

Hun verlangens, wensen en belangen zijn vaak evident: je kunt ze 

aflezen van hun reflexen, gedrag of van stresshormonen.

Het ideaal: vrijheid voor dieren

De Australische filosoof Peter Singer besefte dat alleen volstrekt 

empathieloze mensen nog konden volhouden dat dieren niets 

 voelen, geen belangen hebben, hun rechten niet opeisen en daarom 
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rechteloos kunnen blijven. In 1975 publiceerde hij het beroemde 

boek Animal liberation, waarin hij ageerde tegen de in zijn ogen 

belabberde juridische status van het dier: in vrijwel alle landen wer‑

den dieren in de wet als veredelde dingen gezien. Ook in Nederland. 

De meeste wetten gingen uit van het beginsel dat je dieren geen pijn 

mag doen omdat je daarmee de eigenaar van het dier schaadt. Tege‑

lijkertijd voorzagen de wetten in een onderhoudsplicht voor dieren: 

zoals een huizenbezitter het nodige onderhoud moet plegen aan zijn 

onderkomen, zo mocht ook de dierenhouder zijn bezit niet zomaar 

verwaarlozen.

In Animal liberation brak Singer met deze eigendomsgedachte. Het 

is principieel onjuist om dieren gelijk te stellen aan huizen of andere 

dingen, stelde hij. In tegenstelling tot huizen hebben dieren name‑

lijk zelf baat bij hun onderhoud. Ze hebben gevoelens, behoeftes en 

verlangens. Het zijn wezens met eigen belangen, die losstaan van de 

belangen van hun eigenaar.

Die eigen belangen van het dier, stelde Singer, zijn veel te lang 

genegeerd door een aanhoudende ‘tirannie van menselijke over 

niet‑menselijke dieren’. En, zo vervolgde hij: ‘Deze tirannie heeft 

een hoeveelheid pijn en lijden voortgebracht, en doet dat nog steeds, 

die alleen vergeleken kan worden met het leed dat het gevolg is van 

de eeuwenlange tirannie van blanke mensen over zwarte mensen’ 

(Singer, 1975/1994). Ook bij zwarten was lange tijd niet gekeken naar 

hun eigenschappen en vermogen. Je hoefde hun intelligentie, gevoel 

en belangen niet serieus te nemen omdat ze nu eenmaal zwart (en 

vaak ook slaaf) waren. Op gelijke wijze werden volgens Singer de 

gevoelens, de intelligentie en de belangen van dieren niet serieus 

genomen, omdat het ‘maar dieren’ zouden zijn. De racist discrimi‑

neert zwarten op de triviale eigenschap van het zwart‑zijn, consta‑

teerde Singer, de ‘soortist’ (of speciëcist) stelt dieren achter op basis 

van het niet‑relevante kenmerk van het dier‑zijn.

Singer ontkende niet dat dieren vaak minder intelligent zijn en soms 

minder gevoel hebben dan de gemiddelde mens. Maar als domheid 

een reden is om wezens uit te sluiten uit het recht, waarom zouden 

we geesteszieke mensen dan wel rechten toekennen? Klaarblijkelijk 

vinden we intelligentie niet allesbepalend. Klaarblijkelijk voelen we 

aan dat ook mensen die minder intelligent en minder sensitief zijn, 

wel degelijk gevoelens en gedachten hebben die ertoe doen. Wat ze 

voelen en denken doet ertoe voor hen. Het laat hen niet onverschil‑

lig, en zou ook ons niet onverschillig mogen laten. Dat geldt voor 

mensen, stelde Singer, maar ook voor dieren.
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Animal Liberation Front

Animal liberation sloeg in als een bom. Dat had niet alleen te maken 

met het tijdsgewricht – emancipatie was een van de leidende motie‑

ven van de jaren zeventig van de twintigste eeuw – maar ook met 

de bio‑industrie die steeds omvangrijker werd. De mechanisering 

van de landbouw leidde tot overvolle stallen. Fokprogramma’s leid‑

den ertoe dat veel dieren in chronische pijn kwamen te verkeren. 

Varkens kregen een extra rib, waardoor ze niet meer soepel konden 

lopen, koeien gaf men zulke dikke billen dat ze niet meer natuurlijk 

konden bevallen, en kippen werden zo gekweekt dat ze in zes weken 

letterlijk onder hun eigen gewicht bezweken. Kalfjes bezorgde men 

bloedarmoede om hun vlees wit te maken, varkens castreerde men 

preventief, en kippen verdoofde men onvoldoende voor de slacht 

omdat anders de kwaliteit van hun vlees zou worden aangetast 

( Verdonk, 2009).

Peter Singer keerde zich, samen met zijn Amerikaanse collega Tom 

Regan, tegen dit soort misstanden in de veehouderij. Tegelijkertijd 

uitte hij ook felle kritiek op de plezierjacht. Het voor de gein doden 

van dieren achtte hij immoreel. Ieder mens hoort de hoeveelheid 

pijn en ellende in de wereld te verminderen; het is niet gepast om 

met een geweer op pad te gaan om eens lekker dieren op te jagen en 

om te leggen. Feitelijk verwoordde Singer hiermee een geluid dat 

al langer leefde in kringen van jonge, linkse dierenbeschermers. 

Vooral in Groot‑Brittannië roerden deze jongeren zich. Ze ergerden 

zich aan de rechtse, rijke aristocraten die met toetertjes in hun hand 

te paard door het land galoppeerden. Nu ze de arbeiders niet meer 

konden onderdrukken, hadden deze kapitalisten het weerloze dier 

in het vizier gekregen, luidde de kritiek.

In 1964 verklaarde de Band of Merci, waar het latere Animal Libe‑

ration Front uit voortkwam, de jacht op de jagers voor geopend. Het 

handjevol leden van deze Band sloeg autoruiten van jagers stuk, 

vernielde de Landrovers en ging met jagers op de vuist. In Animal 

liberation lazen ze de rechtvaardiging voor hun daden. Diereneman‑

cipatie was immers niet wezenlijk anders dan de strijd tegen de 

slavernij of de strijd voor het vrouwenkiesrecht; ook die strijd was 

gewelddadig geweest.

Singer zelf hield zich aanvankelijk gedeisd. Hij veroordeelde het 

geweld wel, maar had ook sympathie voor de inzet van de jongeren. 

Toen in 1982 een bomaanslag op Margareth Thatcher, de Britse 
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 premier, werd verijdeld, begon Singer actief te waarschuwen tegen 

het radicalisme. ‘Het is essentieel dat het Animal Liberation Front 

geen negatieve spiraal van geweld laat ontstaan’, stelde hij in 

Between the species. ‘Actievoerders moeten zich van het gebruik van 

geweld distantiëren, ook al gebruiken hun tegenstanders geweld 

tegen hen’ (Singer, 1986).

Maar het kwaad was al gedaan. De activisten hadden aan het geweld 

geroken en hadden bemerkt dat het publiciteit opleverde. Bij gema‑

tigde acties bleef de pers weg, maar bij het doorknippen van hekken, 

het stichten van branden of het loslaten van dieren kwam de pers 

altijd opdagen. Daardoor lukte het om issues op de kaart te zetten.

Het Dierenbevrijdingsfront

In 1978 werd in Nederland voor het eerst becijferd hoeveel dieren 

in Nederland onderworpen werden aan dierproeven. Het ging om 

meer dan 1,5 miljoen dieren (Voedsel en Waren Autoriteit, 2005). Dat 

aantal was veel hoger dan iedereen op dat moment had verwacht. 

Om de zaak onder de aandacht van de media te brengen en het volk 

te mobiliseren, volgden enkele Nederlandse activisten het Britse 

voorbeeld. Ze richtten de Nederlandse tak van het Animal Libera‑

tion Front op. Terwijl heel Nederland aan de kerstdis zat, haalde 

het kersverse Dierenbevrijdingsfront een handvol honden uit een 

proefdierenlaboratorium van TNO in Zeist. De activisten van het 

eerste uur (onder anderen Henny Velthorst, Geoffrey Deckers en Jan 

Bonjer) overtraden daarmee de wet, maar gaven daarbij naar eigen 

zeggen gehoor aan een hogere morele wet. ‘Het weghalen van een 

dier uit een benarde situatie vind ik rechtvaardig’, stelde Deckers 

jaren later in Elsevier. ‘Als je een hond in een auto naar adem ziet 

snakken, sla je toch de ruiten in?’ (Roozendaal, 2003).

Maar het bleef niet bij het inslaan van autoruiten. Bij een poging 

om de administratie van een bontfokker in Nederasselt te pakken 

te krijgen, kreeg administrateur Sepp Kors een zak over zijn hoofd. 

Hij werd gekneveld. Voor het eerst werd fysiek geweld gebruikt 

tegen een vermeende ‘dierenbeul’. De actie oogstte vooral kritiek, 

ook van mensen die tot dan toe openlijk het Dierenbevrijdingsfront 

hadden gesteund. De actie wekte ook de interesse van de opspo‑

ringsdiensten. Enkele leden van het Dierenbevrijdingsfront werden 

opgepakt – hun postbus bleek op naam te staan, wat opsporing wel 

erg eenvoudig maakte (Verdonk, 2009).
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De Straight Edge‑beweging van de jaren negentig

Ook na de arrestatie van de activisten van het eerste uur ging het 

geweld door. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw kregen 

veehouders en veevervoerders te maken met brandstichtingen 

en ‘dierenbevrijdingen’. Veel van deze acties werden volgens de 

AIVD gepleegd door aanhangers van de Straight Edge‑beweging 

(AIVD, 2004). De beweging werd vernoemd naar een song van de 

Britse band Minor Threat, waarin zanger Jeff Nelson de drugs en 

het doemdenken van de jaren tachtig afzweert. Nelson ageerde 

tegen het doemdenken van de punkbeweging – we worden toch 

werkloos en we krijgen die bom heus wel op ons dak, dus laten we 

ons bezatten. Hij plaatste daar een perspectief van persoonlijke 

zuiverheid tegenover. Goed, de wereld is verdoemd; de natuur gaat 

naar de knoppen, het klimaat warmt op, de ijskappen smelten, 

diersoorten sterven uit, we verbruiken onze grondstoffen, maar 

toch: het is mogelijk om er niet aan mee te doen, om een zuiver, 

natuurlijk, milieu‑ en diervriendelijk bestaan te leiden. Je kunt jezelf 

een ‘straight edge’ (een nuchtere, rechtlijnig juiste attitude) eigen 

maken.

De Straight Edgers verruilden het bier en de frikadel voor een vega‑

nistische maaltijd met een glaasje water. Het verlammende doem‑

denken ruilden ze in voor een nieuw activisme, dat in het anonieme, 

in het blad Ravage verschenen Communique #1 treffend werd ver‑

woord: ‘De dieren hebben helemaal niks aan jou als je alleen maar 

veganist bent en een grote bek opzet over hoe en wat jij allemaal wel 

niet vindt van dierenbevrijding’, schrijft een anonieme actievoerder. 

‘Zij hebben veel liever dat jij ’s nachts op pad gaat om op je knieën in 

de modder te liggen om hen te bevrijden’ (Anoniem, 2000).

Met de aanwas van Straight Edge begon het Dierenbevrijdingsfront 

aan een nieuwe opmars. In navolging van de Britse moederorga‑

nisatie schafte ook de Nederlandse tak zijn bestuur af. Voortaan 

was het Front een organisatie zonder aansturing. Sympathisanten 

hoefden zich alleen maar aan het handboek te houden om namens 

het Front acties te mogen claimen. In Groot‑Brittannië was met suc‑

ces geëxperimenteerd met dit model: de Britse politie had sindsdien 

geen idee meer waar de activisten te zoeken (Mann, 2007).
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Een stuurloos Front

Het radicale activisme concentreerde zich vooral rond het proefdie‑

renlaboratorium BPRC in Rijswijk. Werknemers van dit lab kregen 

te maken met ‘home visits’ en vonden kreten als ‘Hier woont een 

dierenbeul’ of ‘Hier woont een pedofiel’ op hun huizen. Ook toele‑

veranciers werden geïntimideerd, omdat zij spullen leverden aan 

‘dierenbeulen’. Vooral de huisbank ABN had hieronder te lijden. 

Talloze sloten en geldmachines werden met lijm dichtgesmeerd 

(Meershoek, 2005).

Vanaf de jaren negentig namen de acties in heftigheid toe. Pro‑

jectontwikkelaars van Science Link, een in Venray gepland weten‑

schapspark waar ook dierproeven gepland waren, vonden een 

rouwkrans voor hun deur. Ze besloten het project te stoppen.

In 2005 meldde de AIVD maar liefst 178 gewelddadige incidenten 

(AIVD, 2007). Hoewel de dienst ook onschuldige acties als het 

bekladden van een reclamebord meetelde, was de toename van het 

geweld toch opmerkelijk. Het grote aantal gemelde lijmacties was 

zorgwekkend. Het dichtsmeren van sloten met lijm was les 1 uit het 

handboek van het Dierenbevrijdingsfront. Klaarblijkelijk begon‑

nen de meeste activisten pas. Al snel ontdekte Nederland wat de 

volgende lessen inhielden: iedereen die banden onderhield met ‘die‑

renbeulen’, was voortaan doelwit. Een reisorganisatie die vakanties 

naar Mauritius organiseerde, werd getreiterd omdat op dat eiland 

apen werden gevangen voor dierproeven in het BPRC. De Land‑

bouwuniversiteit Wageningen, nauw gelieerd aan de vleesindustrie, 

kreeg te maken met meerdere bommeldingen. Bonthandelaren 

in Maastricht kregen bezoek van radicale activisten die hun een 

contract voorlegden met de strekking dat acties zouden uitblijven 

als ze de bontverkoop zouden stoppen. Dat de contracten door leden 

van Respect voor Dieren en de gelieerde Anti Dierproeven Coalitie, 

twee van de radicaalste actiegroepen, werden bezorgd, deed menig 

winkelier huiveren.

Respect voor Dieren, de Anti Dierproeven Coalitie en SHAC behoren 

tot de radicaalste dierenorganisaties in Nederland. Formeel keuren 

ze geweld af, maar helaas, zo benadrukken ze, hebben ze hun 

individuele leden niet altijd onder controle. De AIVD verwijt deze 

organisaties intussen leden tot geweld aan te zetten. Vooral Respect 

voor Dieren zou een coördinerende rol hebben. Deze organisatie 

JV_07_09_4.indd   33 16-10-2009   11:40:24



34 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 7, 2009

zou zelfs binnen heel Europa radicale acties coördineren (AIVD, 

2007).

Bewijs dat de genoemde organisaties het geweld coördineren, is 

er nauwelijks. Dat komt omdat radicale activisten in kleine cellen 

opereren. Ze zijn wel actief in bepaalde radicale organisaties, maar 

worden niet als zodanig door deze organisaties aangestuurd. Deze 

cellen handelen op eigen initiatief, zonder ruggespraak. Dit zorgt er 

ook voor dat ze vaak een zeer eigengereide koers varen, waarbij de 

cellen elkaar in heftigheid lijken te willen overtroeven.

De effecten hiervan ondervonden enkele beurshandelaren van 

Euronext. In november 2008 gingen enkele van hun auto’s in 

vlammen op. Het was een wraakactie. De Euronext‑bestuurders 

handelden in aandelen van proefdiergerelateerde bedrijven als 

Huntingdon Life Sciences. De auto’s stonden op een paar meter van 

een woonhuis waar ook kinderen sliepen. Er vielen geen slacht‑

offers, maar het risico van doden leek als ‘collateral damage’ op de 

koop toe te zijn genomen.

Enkele jaren eerder was al duidelijk geworden dat liquidatie als 

actiemiddel in beeld kwam. Op 6 mei 2002 was Pim Fortuyn 

doodgeschoten door dierenextremist Volkert van der Graaf. In diens 

huis werden plakletters gevonden die eerder gebruikt waren om 

brandstichtingen bij veetransporteurs op te eisen. Klaarblijkelijk 

was de moordenaar, die over zijn precieze motieven in de rechtbank 

vaag bleef, al langer actief.

Van der Graaf was volgens de AIVD een lone wolf, iemand die geheel 

op eigen houtje werkt. In zekere zin is zo’n lone wolf de perfecte ‘cel’ 

van het Dierenbevrijdingsfront: een eenling die op eigen initiatief 

en in volstrekte anonimiteit handelt. Geen sporen, geen aan‑

knopingspunten (AIVD, 2007).

De huidige radicalen

Wat drijft de dierenextremisten? Het meest eenvoudige antwoord 

is: het avontuur. Iedere samenleving kent gewelddadige eenlingen, 

maar de vraag is waarom deze eenlingen zich juist rond de dieren‑

beweging verzamelen. Waarom zijn er geen radicale filatelisten 

en wel radicale dierenactivisten, om het maar eens gechargeerd te 

zeggen. Klaarblijkelijk zit er iets in de ideologie van de harde die‑

renbeweging wat past bij radicale geesten. Voor hen is het dier de 
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mascotte van het anti‑establishment. Het is de underdog, de weer‑

loze die gemangeld wordt door de heersende macht. De romantische 

idealist voelt een neiging om daartegen op te treden.

Dat het idealisme vervolgens zo ontspoort, heeft veel te maken met 

frustratie. Waar de meeste idealistische organisaties wel iets weten 

te bereiken, daar boekt de dierenbeweging bar weinig vooruitgang. 

Weliswaar krijgt de kip ieder decennium een halve centimeter leef‑

ruimte erbij, is de import van zeehondenbont inmiddels verboden, 

en ontkomen varkens vaker aan een onverdoofde castratie, toch is 

de situatie van de dieren in grote lijnen niet verbeterd. De bio‑indus‑

trie is de laatste decennia alleen maar gegroeid. Steeds meer koeien 

komen nooit meer buiten, ziekten breken uit onder de opeengepakte 

dieren, de Europese Unie dwingt extra dierproeven af om de toxici‑

teit van bekende voedingsadditieven nog eens te testen, en biologen 

zijn druk bezig om door middel van genetische modificatie dieren 

op maat te maken.

Het gaat niet goed met de dieren. De wilde dieren worden bedreigd, 

de tamme dieren worden verwaarloosd. Veertig jaar na de eerste 

wetenschappelijke rapporten over de noodzaak van stro in varkens‑

stallen zitten deze dieren nog altijd op beton. Het is kenmerkend.

Steeds meer mensen hebben moeite met de manier waarop met 

dieren wordt omgesprongen. Nederland kent inmiddels ongeveer 

700.000 vegetariërs en een kleine drie miljoen ‘vleesverlaters’. Deze 

mensen hebben zo’n afkeer van de toestanden in de stallen dat ze 

in toenemende mate afzien van het eten van vlees (Pierson Foun‑

dation, 2007). Inmiddels geeft circa 5% van de Nederlanders aan bij 

een volgende verkiezing een stem uit te brengen op de Partij voor de 

Dieren. Ook deze partij dankt haar bestaan aan frustratie. Omdat 

politici niet wensten te luisteren naar de zorgen van dierenbescher‑

mers, besloten zij zelf maar een partij op te richten.

Dat de zittende politieke partijen de zaak van de dieren negeerden, 

had veel te maken met het feit dat het ministerie van LNV al 

decennia in handen is van het CDA, een partij met een grote 

boerenaanhang. Deze partij heeft ook vrijwel ieder voorstel om de 

wettelijke positie van het dier te verbeteren, tegengehouden. Na lang 

aandringen heeft het ministerie van LNV inmiddels wel een Wet 

dieren in voorbereiding, maar deze wet is feitelijk een bestendiging 

van de huidige situatie. Ook de nieuwe wet gaat ervan uit dat je 

dieren pijn mag doen of anderszins mag schaden als dit ‘een redelijk 
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doel’ dient. Wat een redelijk doel is, wordt niet uitgelegd. Intussen 

is wel duidelijk dat dieren zelf nooit redelijke doelen hebben. Zij 

zijn hooguit het middel tot het redelijke doel van de mens. De mens 

is immers een redelijk wezen, dus de mens is de enige die redelijke 

doelen kan bepalen, is hier de redenering.

De geplande Wet dieren legitimeert daarmee feitelijk alles wat niet 

expliciet via algemene maatregelen van bestuur verboden is. In de 

praktijk is er meestal wel een redelijk doel te bedenken waarmee de 

toestanden in de stal kunnen worden gerechtvaardigd. Zo mag je 

varkens bijvoorbeeld stressen door ze drie dagen vast te binden met 

hun kop richting muur, bouwlamp erop en harde muziek aan, omdat 

dit hen sneller vruchtbaar maakt. Dat levert geld op en geldt dus 

als een ‘redelijk doel’. Veetelers, veeartsen en inspecteurs hebben 

door dit soort voorbeelden het idee dat uiteindelijk alles wel is 

toegestaan. Zelfs de op het eerste gezicht meest onredelijke doelen 

– sommige varkenshouders laten de teennagels van hun varkens zo 

lang doorgroeien dat de dieren niet meer kunnen staan en daardoor 

sneller groeien – worden daarom in de praktijk getolereerd.

Het feit dat de belangen van dieren in de wet niet serieus worden 

genomen, leidt ertoe dat betrokkenen ook de inperkende uitvoe‑

ringsbesluiten met een korreltje zout nemen. Zo weet iedereen 

dat de kippen onvoldoende worden verdoofd voor de slacht en 

vaak levend worden geplukt. De huidige minister van LNV Gerda 

Verburg doet er niets aan. Intussen pleit ze voor ‘zelfregulering’ in 

de veeteelt.

Een gebrekkige wetshandhaving

Eigenlijk is er maar één dienst die nog goed functioneert: de Lan‑

delijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), die het welzijn 

van huisdieren controleert. Omdat het kwetsen van huisdieren 

doorgaans geen financieel doel dient en dus door de rechter als 

‘onredelijk’ wordt ervaren, kan deze dienst effectief opereren.

Maar waar wel redelijke doelen in het spel zijn, daar functioneren de 

inspectiediensten zeer matig. De Algemene Inspectiedienst (AID) is 

bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opsporen van wetsovertre‑

ders in de veeteelt. De dienst controleert de stallen en het veever‑

voer. Waar vee overgaat in vlees, is de Voedsel en Waren Autoriteit 

(VWA) actief. Een in 2008 via Stichting Dier en Recht uitgelekt intern 
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rapport van de Voedsel en Waren Autoriteit spreekt over wildwest‑

toestanden in de veesector (VWA, 2008): er wordt op grote schaal 

met regels gerommeld, administraties worden vervalst, vracht‑

wagens worden illegaal bijgeladen, rijtijden worden stelselmatig 

overtreden, het ontbreekt geregeld aan water in de vrachtwagens, en 

de wettelijk verplichte verzegelingen worden niet aangebracht, deels 

omdat de zegels helemaal niet verkrijgbaar zijn bij het ministerie 

van LNV. De inspecteurs die hun werk goed proberen te doen, 

krijgen bovendien te maken met intimidaties. Zij voelen zich niet 

gesteund door de top van hun ministerie.

Het falen van de inspectiediensten wordt in toenemende mate ook 

een bedreiging voor de volksgezondheid. Zo laat de VWA de keuring 

van vlees in toenemende mate over aan extern ingehuurde bedrij‑

ven. Soms handelen deze bedrijven ook in verzekeringen. Ieder 

stukje vlees dat zo’n bedrijf afkeurt, moet het bedrijf dus zelf beta‑

len. Deze collusie zorgt er inmiddels ook voor dat het eten van vlees 

een behoorlijk gezondheidsrisico met zich meebrengt. Een op de 

drie kalkoenfilets in de supermarkt bevat het MRSA‑virus, zo bleek 

in 2008 uit een Zembla‑uitzending. Dit virus is potentieel dodelijk 

voor zieke mensen. Zelfs door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS), dat op dit punt de oren laat hangen naar 

het ministerie van LNV, wordt er nauwelijks op gecontroleerd. 

Speelgoed dat ondeugdelijk is, wordt direct uit de handel gehaald, 

maar levensgevaarlijk vlees ligt gewoon in de schappen. Intussen 

waaien dierenziektes als de Q‑koorts en de Mexicaanse griep uit de 

overvolle stallen de samenleving in. De ziektes zijn steeds slechter 

te behandelen omdat de dieren immuun worden voor de antibiotica 

die op grote schaal worden voorgeschreven door artsen die zelf ook 

per recept worden betaald (VWA, 2008).

Het onmogelijke procederen

De indruk van veel dierenbeschermers is dat de ministeries van LNV 

en VWS zich nauwelijks inspannen om de inspectiediensten weer 

in het gareel te krijgen. Het ministerie van LNV lijkt het disfunctio‑

neren van deze inspectiediensten soms zelfs aan te moedigen. Een 

voorbeeld is de illegale import van exotische dieren op Schiphol. 

Toen duidelijk werd dat deze luchthaven de belangrijkste Europese 

doorvoerhaven was geworden van exotische dieren, reduceerde de 
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toenmalige minister van LNV Veerman het aantal controleurs. Van 

de twaalf opsporingsambtenaren kregen er elf plotseling een andere 

taak. De overgebleven ambtenaar kreeg een deeltijdaanstelling. 

Bovendien verruimde Veerman het aantal exotische diersoorten 

waarin mag worden gehandeld.

Ook elders zijn dergelijke voorbeelden te vinden. Zo gaf de VWA 

deze zomer toestemming voor veetransporten toen de temperatuur 

boven de 30 graden Celsius steeg. Dat dit wettelijk verboden is, weet 

iedere veevervoerder en iedere ambtenaar. Overigens voldoet ook op 

minder warme dagen het merendeel van de veetransporten niet aan 

de regels (Stichting Dier en Recht, 2009).

Dierenbeschermers kunnen via juridische procedures vrij weinig 

doen tegen de gebrekkige rechtshandhaving. Door de aard van de 

wet is het in de praktijk alleen mogelijk te procederen op basis van 

uitvoeringsbesluiten. Maar omdat het dier de juridische status van 

bezit en veredeld ding heeft, is procederen lastig. Wie bij een rechter 

wil klagen over het eigendom van een ander, moet daar immers een 

‘aanzienlijk belang’ bij hebben. De rechter ziet dat belang vaak niet. 

Het houden van dieren onder erbarmelijke omstandigheden schaadt 

de bezorgde burger immers niet direct. Het schaadt de dieren, maar 

ja, daar kan de rechter ook niets aan doen.

Het is in Nederland niet mogelijk voor de belangen van dieren zelf 

op te komen bij een rechter. Je kunt niet namens dieren procederen. 

Je kunt immers ook niet namens een auto of een huis procederen. 

Dingen, zegt de wet, hebben geen relevante belangen. Ze zijn geen 

rechtssubject. Het enige wat de dierenbeschermer kan afdwingen, is 

dat de eigenaar zijn bezit goed onderhoudt, zoals een huiseigenaar 

dat ook verplicht is. Daarom kan de dierenbeschermer doorgaans 

alleen procederen tegen overtredingen van de uitvoeringsbesluiten. 

In die besluiten wordt vastgelegd welke onderhoudsplichten de 

veehouder heeft.

De meeste dierenbeschermers hebben hier moeite mee, maar nemen 

deze omweg bij gebrek aan beter. Ze zijn allang blij als een zaak voor 

de rechter komt. Al te vaak sneuvelt een zaak namelijk al in het voor‑

traject. Meestal blijft de aangifte ergens hangen. Een mooi voorbeeld 

hiervan is een aangifte van de Stichting Dier en Recht Nederland van 

dierenmishandeling op veemarkten in Leeuwarden en Utrecht. Deze 

juridisch getinte dierenorganisatie maakte undercoveropnames van 

de handel in wrak vee op deze veemarkten. Onder toeziend oog van 

de VWA werden de koeien geslagen met stokken en met stroomstok‑
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ken in de geslachtsdelen bewerkt, opdat ze in beweging zouden 

komen. Sommige dieren waren sterk vermagerd en andere dieren 

leden pijn omdat ze niet gemolken waren. Dier en Recht overhan‑

digde bandmateriaal, een door juristen opgestelde verklaring van 

geconstateerde overtredingen en leverde twee getuigen. De officier 

van justitie legde de aangifte onder op de stapel.

Talloze kranten en televisieprogramma’s hadden de misstanden op 

de veemarkten inmiddels al breed uitgemeten. Na een jaar te heb‑

ben gewacht, startte Dier en Recht een artikel 12‑procedure. Bij een 

dergelijke procedure moet de officier van justitie zich verantwoor‑

den tegenover de rechter voor het niet vervolgen. De behandeling 

van de zaak liet nog eens bijna een jaar op zich wachten. Toen de 

zaak eindelijk voorkwam, besloot de rechter om een onafhankelijk 

advies in te winnen, bij, jawel, de Voedsel en Waren Autoriteit; inder‑

daad diezelfde instantie die dagelijks aanwezig is op veemarkten en 

de wetsovertredingen al jaren oogluikend toestaat.

Wat kan een dierenactivist, dit alles in ogenschouw nemend, anders 

denken dan wat een van hen ooit op het huis van BPRC‑directeur 

Bontrop schreef: ‘There is no justice, just us’? Het is een begrijpelijke 

gedachte, maar ook een gevaarlijke. Niet alleen voor de dierenhou‑

ders, maar ook voor de rechtsstaat en voor de zaak van de dieren 

zelf. Het geweld weet wel media te mobiliseren, maar leidt er ook 

toe dat dierenorganisaties hun steun uit de samenleving verliezen. 

Dit is een van de grootste bedreigingen voor de huidige dierenbe‑

weging: bij iedere aanslag van een lone wolf keert de publieke opinie 

zich meer tegen de dierenbeweging als geheel. Het geweld draagt 

niet bij aan een open debat over dierenwelzijn. Het zorgt ervoor dat 

het onderwerp ‘besmet’ raakt en dat politici er liever hun vingers 

niet aan branden. En dat zorgt er weer voor dat die wet die recht 

doet aan de dieren zelf, er niet komt.

De opsporing van radicalen

Op last van de regering zijn de opsporingsactiviteiten de laatste 

maanden gelukkig opgevoerd. Helaas weet de overheid zelfs hier 

weer te falen. De diensten hebben hun zaakjes niet op orde. Hoewel 

de opsporingsdiensten al jaren zeggen de radicalen in beeld te heb‑

ben, slagen ze er zelden tot nooit in om mensen op te pakken. De 

enige arrestatie van de laatste jaren vond plaats op de dag dat over 
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het falende opsporingsbeleid in de Kamer werd gedebatteerd. Toe‑

val? Het betrof de Vegan Streaker, een labiele jongeman die samen 

met een undercoveragent en een niet‑participerende journalist (op 

eigen initiatief?) een cel had gevormd. Hij werd beschuldigd van 

wapenbezit, maar de politie moest bij nader inzien toegeven dat er 

geen wapen was gevonden. Dat geeft toch te denken.

Het lijkt erop alsof de diensten een succesje nodig hadden. Intus‑

sen lijken ze hun zaakjes niet op orde te hebben. Met een beroep op 

de Wet openbaarheid van bestuur verzocht ik het Korps Landelijke 

Politiediensten (KLPD) ruim een jaar geleden om een lijst van 

gewelddadige diergerelateerde incidenten. De AIVD had mij naar de 

KLPD verwezen. Maar de KLPD bleek die lijst niet te hebben. Nie‑

mand binnen de politie had de moeite genomen om de incidenten 

op een rij te zetten. Tja, hoe kun je dan patronen in deze acties zien 

en daders opsporen?

Een overzicht van de radicale acties is helemaal niet zo moeilijk te 

maken. De meeste acties worden op internetsites geclaimd. In mijn 

boek Democratie voor dieren heb ik ze op een rij gezet: wat duidelijk 

wordt, is dat naarmate de overheid verder faalt in haar zorg voor 

dieren, in het luisteren naar de wensen van de burger en in het 

opsporen van radicalen, het geweld gevaarlijk snel toeneemt.
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Dieren als dader?

J. Janssen*

Spelende dolfijn gijzelt zwemmer
Een dolfijn in Nieuw-Zeeland vond het spelen met een zwemmer 

zo leuk, dat hij niet wilde dat het spel ophield. Om te voorkomen 

dat zijn speelmaatje ermee stopte, bleef Moko haar tegenhouden 

als ze naar de kust wilde zwemmen. Mensen in een café aan 

de kust hoorden haar hulpkreten en roeiden het water op. Ze 

vonden de vrouw extreem vermoeid en onderkoeld bij een boei, 

waaraan ze zich had vastgeklemd. Volgens de vrouw had de 

dolfijn geen kwaad in de zin. Hij wilde gewoon graag spelen. 

In de zomer komen er veel mensen met hem zwemmen bij 

Mahia Beach. Maar nu, ’s winters, zou hij zich vervelen.

28 juli 2009, www.nos.nl

Kat downloadde kinderporno
Een inwoner van de Amerikaanse staat Florida zegt dat niet 

hij, maar zijn kat verantwoordelijk is voor het downloaden van 

de grote hoeveelheid kinderporno die op zijn computer is aan-

getroffen. De man (...) had zo’n duizend kinderpornografische 

afbeeldingen op zijn pc staan (...) Volgens de 48-jarige verdach-

te, die in gevangenschap zijn proces afwacht, zijn de plaatjes 

gedownload door zijn kat. Hij beweert dat hij zijn pc onbe-

heerd had achtergelaten tijdens het downloaden van muziek. 

Het huisdier zou op het toetsenbord zijn gesprongen, waarna 

‘allerlei rare dingen op het scherm verschenen’.

10 augustus 2009, www.nu.nl

Wie er eenmaal oog voor heeft, vindt meer van dit soort curieuze 

berichten in de media. Denkers over mens‑dierrelaties worden 

echter nerveus van dergelijke berichtgeving. Is het niet antropocen‑

* Dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum 
Eergerelateerd Geweld, dat is ondergebracht bij politie Haaglanden. Daarnaast is 
zij geïnteresseerd in de positie van dieren in de criminologie. In 2008 publiceerde 
zij ‘Hondenbaan’, over de geschiedenis en de werkzaamheden van de politiehond 
(Den Haag, politie Haaglanden).
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trisch, dat wil zeggen sterk vanuit de mens geredeneerd en zonder 

oog voor de eigenheid van andere dieren, om dolfijnen en katten 

als daders te presenteren? Ook juristen zullen zich achter de oren 

krabben en zich afvragen wat voor soort mensen, wars van enige 

strafrechtelijke noties, andere dan menselijke dieren presenteren 

als subjecten van het strafrecht. Toch lijkt er een tendens te zijn om 

ook andere dieren in het tot op heden exclusieve menselijke domein 

van de veiligheidszorg als dader te presenteren. In deze bijdrage 

wordt die stelling onderbouwd aan de hand van twee casus: de 

opmars van ‘invasieve exoten’ en de negatieve beeldvorming rond 

de pitbull. Allereerst wordt echter stilgestaan bij het juridische en 

criminologische daderbegrip in relatie tot dieren. Aan het einde 

van dit betoog wordt aangeven waarom het riskant is om dieren als 

daders te presenteren.

Het juridische en criminologische daderbegrip in relatie tot dieren

Ons strafrecht richt zich op mensen: uitsluitend hun doen en laten 

kan strafbaar worden gesteld. Hoewel mensen uiteraard onder 

de bonte verzameling dieren vallen, valt de handel en wandel van 

andere diersoorten buiten het bereik van het strafrecht. Dat is wel 

eens anders geweest. In Nederland zijn vijf dierprocessen bekend, 

die tot de executie van een dier hebben geleid: in 1595 werd een 

hond, nadat hij een kind had gebeten, opgehangen ‘in het bijzonder 

ten exempel (...) van andere kwade honden’. In 1571 werd in Mid‑

delburg een stieros gedood, nadat hij een vrouw met de horens in de 

buik had gestoken. Het vlees diende onder de armen en de gevange‑

nen van de stad te worden verdeeld en verder werd verordonneerd 

dat de kop van het beest tentoongesteld zou worden. Ook bij deze na 

de dood te treffen maatregelen ging het om afschrikking, weliswaar 

niet van andere runderen, maar van onachtzame eigenaren. In de 

zeventiende eeuw werd opnieuw een stier ter dood veroordeeld, 

nadat hij zijn eigenaar dodelijke verwondingen had toegebracht. 

De vrienden van het slachtoffer waren bereid het dier te slachten en 

het vlees onder de armen te verdelen. Rechters vroegen zich echter 

af of dat wel kon. Een stier was immers een ‘onredelijk schepsel’ dat 

geen schuld aangerekend kon worden. Bovendien stond in het Oude 

 Testament dat het vlees van een os die een man of vrouw gestoten 

heeft, niet gegeten mag worden. Uiteindelijk werd de stier op de plek 
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des onheils levend in een kuil geworpen en ‘bij groot tegenweer door 

een ander met twee coogels (...) doorschooten’. 

Uit de achttiende eeuw zijn nog twee zaken bekend van de executie 

van een koe en een stier na een dodelijk treffen met mensen. Ook in 

een van deze gevallen werd op basis van de Bijbel besloten dat het 

vlees niet gegeten mocht worden. De eigenaren mochten wel de huid 

houden, die ze wellicht nog tegen een goede prijs zouden kunnen ver‑

kopen (Fuchs, 1957).

De grote criminoloog Lacassagne (1882) boog zich in de negentiende 

eeuw over de vraag welke motieven aan delictgedrag van dieren 

konden worden toegeschreven: bijvoorbeeld het instinct om voedsel 

te verwerven of de drang om te vernielen? Lacassagne loopt verschil‑

lende psychologische motieven na, waarbij hij opmerkt dat in zijn 

tijd helaas de aandacht voor delictgedrag onder dieren een ‘lacune’ 

is gebleken. Hij wijt dat onder meer aan de stand van de ‘psychologie 

animale’, die nog geen grote vooruitgang zou hebben geboekt. 

Een andere en door hem veel belangrijker geachte reden zoekt 

Lacassagne in het feit dat de meeste auteurs een filosofische leer 

aanhangen die een groot onderscheid maakt tussen de ‘moral’ van 

mensen en dieren. Dat laatste punt speelt overigens ook vandaag de 

dag nog een belangrijke rol in discussies over tal van aspecten met 

betrekking tot mens‑dierrelaties. Postuum – voor zover dat mogelijk 

is – zal Lacassagne zich echter verheugen over de opkomst van 

publicaties waarin juist veel aandacht is voor de ratio van dieren en 

niet alleen verschillen, maar ook overeenkomsten worden gezocht 

met het denkproces van mensen. 

Een populair voorbeeld van deze ontwikkeling is ongetwijfeld Denken 

dieren na? van Wynne uit 2006. En een enkele criminoloog vraagt zich 

zelfs af of inzicht in het doen en laten van dieren een licht werpt op dat 

van mensen. Zo onderzoekt Bernasco (2007) in hoeverre de strate‑

gieën van dieren bij het zoeken van voedsel een licht kunnen werpen 

op de modus operandi van menselijke vermogensdelinquenten.

Mensen hebben overigens de neiging zichzelf niet als dieren te zien 

of hooguit als dieren van een hogere soort. Zo stelt de kritische 

criminologe Cazaux dat in het dagelijkse taalgebruik met het woord 

‘dieren’ alleen niet‑menselijke dieren worden bedoeld. Zij geeft de 

voorkeur aan de term ‘animals other than human animals’, omdat 

zij ook de dichotomie ‘menselijk’ versus ‘niet‑menselijk’ antropocen‑

trisch vindt (Cazaux, 2001; 2002). Het pleit voor hedendaagse juristen 

dat zij andere dan menselijke dieren niet zomaar in het keurslijf van 
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het strafrecht persen. Denk in dit verband alleen al aan het leerstuk 

‘dolus’ (opzet). Hoe zouden mensen volgens de letter van de wet kun‑

nen bewijzen dat een verdacht dier ‘willens en wetens’, ‘wetende dat’, 

‘kennis dragende van’ of ‘met het oogmerk’ een misdrijf op zijn of haar 

geweten heeft? Bij menselijke verdachten zijn de door hen afgelegde 

verklaringen van eminent belang om tot een psychische duiding te 

komen. ‘Opzet’ ontstaat immers in het hoofd van de dader. Met of 

zonder verklaring van de verdachten lezen derden, zoals een getuige, 

een politieambtenaar of een rechter, dat psychische motief achteraf op 

basis van (eigen) zintuiglijke waarneming. Als de praktijk ons leert dat 

het niet eenvoudig is om medemensen te doorgronden, hoe zouden we 

dan op een verantwoorde wijze tot een inschatting van de psychologi‑

sche drijfveren van andere dieren kunnen komen? 

Eenzelfde betoog kan worden gehouden voor het leerstuk ‘culpa’ 

(schuld). Hoe zou kunnen worden bewezen dat een dier ‘verwijt‑

baar onvoorzichtig’ is geweest? Hoe zou op basis van een gedegen 

onderbouwing een beroep kunnen worden gedaan op een straf‑

uitsluitingsgrond, zoals ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht of 

noodweerexces? Met andere woorden: het is beslist niet uitgesloten dat 

dieren denken en plannen, alleen is het voor mensen moeilijk om dat 

in juridische zin te bewijzen. 

Opvallend is overigens dat mensen voor hun eigen kroost wel een juri‑

dische constructie hebben gevonden, waarbij mensenkinderen niet tot 

objecten worden gedegradeerd: een kind van zes dat over de schreef 

gaat, kan door de politie worden aangehouden en verhoord, maar er 

vindt geen vervolging plaats, maar dit terzijde.

Om nog eens terug te komen op de vraag naar het juridische bewijs 

van de motieven achter het gedrag van andere dieren: waarom is dat 

zo lastig? Als mensen met een open oog voor andere dieren niet uit‑

sluiten dat dieren gedachten hebben en emoties voelen, dan kunnen 

zij nog altijd in de valkuil van antropomorf denken stappen. Met de 

term ‘antropomorf’ wordt bedoeld dat menselijke eigenschappen aan 

dieren worden toegeschreven. Omdat andere dieren onder elkaar en 

met ons niet communiceren met behulp van het voor intermenselijk 

contact zo belangrijke gesproken en geschreven woord, ontstaat het 

risico dat ideeën over het emotionele en rationele leven van dieren 

ingekleurd worden op basis van menselijke ervaringen. Daarbij wordt 

voorbijgegaan aan de vraag of gevoel en verstand bij andere dieren 

zich op dezelfde wijze manifesteren als bij mensen. 

Hoewel Walt Disney daar ongelooflijk rijk mee is geworden, staan de 

inwoners van Duckstad lichtjaren af van hun in het wild levende neven 
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en nichten. Donald en zijn familie zijn in feite slecht geklede men‑

sen, gehuld in een hagelwit pak veren en voorzien van een immense 

snavel. De lezertjes van de Donald Duck zullen daar niet wakker van 

liggen, maar professionele deelnemers aan de strafrechtspleging 

doen geen oog meer dicht als hun in het kader van waarheidsvin‑

ding gevraagd zou worden om tot onderbouwde inschattingen te 

komen van motieven achter het (niet) handelen van andere dan 

menselijke dieren. Beet de hond inderdaad omdat hij kwaad was? 

Trapte het paard omdat het zich bedreigd voelde, of was er sprake 

van een vooropgezet plan? Wie zal het zeggen? Deze dieren in ieder 

geval niet, ze wonen niet in Duckstad. 

Hoewel het dus al een belangrijke stap is om te erkennen dat dieren 

geen apparaten zijn, maar net als menselijke dieren over verstan‑

delijke capaciteiten en gevoel beschikken, zijn mensen beperkt 

in het interpreteren van gedrag van andere dieren. Mensen die 

andere dieren weliswaar niet als ‘dingen’ zien, maar zich verder 

niet bewust zijn van het unieke karakter van andere soorten, zijn 

genegen menselijke trekken op andere dieren te projecteren. Het 

dominante menselijke ego dreigt dan het zicht op de rest van de 

fauna te vertroebelen. Die menselijke bias behelst zowel een moreel 

als een methodologisch probleem. Beide problemen zijn te herleiden 

tot de volgende fundamentele vragen: hoe verhoudt de mens zich tot 

andere dieren en hoe kan op basis van beperkte menselijke waarne‑

ming het gedrag van andere soorten worden begrepen?

Invasieve exoten

Volgens een beleidsnota van het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit (LNV) uit 2007 is een exoot ‘een uitheemse 

plant, dier of micro‑organisme die Nederland niet op eigen kracht 

kan bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastruc‑

tuur) terecht is gekomen in de Nederlandse natuur’. Een exoot 

wordt invasief ‘als deze zich vestigt en explosief ontwikkelt’. Het 

gevaar bestaat dat invasieve exoten ‘een bedreiging vormen voor 

de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid en veiligheid. Exoten 

kunnen de maatschappij hierdoor veel last bezorgen en ook tot eco‑

nomische schade leiden.’ Het gaat dus niet om soorten die op eigen 

kracht onze nationale grenzen oversteken. Die soorten zijn lastig 

tegen te houden, bovendien migreren met prooidieren vaak ook 

roofdieren mee, waardoor de groei van populaties wordt geremd. 
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Al met al wordt van dit type migratie minder schade verwacht. 

De nota is vooral gericht op soorten die door menselijk handelen, 

denk aan transport en infrastructuur, Nederland binnenkomen. 

De gevreesde ecologische schade heeft onder meer te maken met 

bedreiging van de biodiversiteit door het wegconcurreren van 

inheemse soorten, het gevaar van infectie, predatie, parasitering en 

overdracht van infectieziekten op inheemse soorten. Tot slot bestaat 

het risico dat door vermenging nieuwe subsoorten ontstaan, waar‑

door kenmerken van inheemse (sub)soorten uit beeld verdwijnen. 

Als voorbeeld worden de ribkwal, het veelkleurig Aziatische lieve‑

heersbeestje en de muntjak, alias het blafhert, genoemd.

Over de ribkwal het volgende: sinds 2006 wordt de uit Noord‑ en 

Zuid‑Amerika stammende ribkwal in de Waddenzee en het Gre‑

velingenmeer aangetroffen. Via ballastwater van schepen is hij in 

onze regionen verzeild geraakt. Doordat de ribkwal van hetzelfde 

dieet houdt als inheemse dieren, is de voedselketen in de war 

gestuurd. De afname van dolfijnen en zeehonden wordt dan ook 

mede toegeschreven aan de entree van deze kwal. Verder wordt de 

Aziatische tijgermug, die ook als verstekeling in het internationale 

transport illegaal Nederland is binnengekomen, als risico voor de 

volksgezondheid genoemd. Deze ‘agressieve steker’ kan gevaarlijke 

virussen, zoals het denguevirus, overbrengen. 

De muskusrat, die ruim honderd jaar geleden vanuit Noord‑Amerika 

in Europa geïntroduceerd werd vanwege zijn pels, geldt als voor‑

beeld voor dreigende economische schade en veiligheidsrisico’s. 

Inmiddels is hun populatie fors toegenomen en bedreigt hun 

gegraaf infrastructurele werken, zoals dijken en spoorwegtrajecten, 

waarin verzakkingen kunnen ontstaan. Er is een hele bedrijfstak 

ontstaan die zich richt op de bestrijding van deze knager. 

Op de site van het Milieu‑ en NatuurCompendium van het CBS 

wordt de jaarlijkse schade door exoten geschat op ruim € 1 miljard. 

Er worden door het departement drie manieren onderscheiden om 

de opmars van invasieve exoten een halt toe te roepen: preventie, 

dat wil zeggen het stimuleren van bewustwording van het probleem 

en het maken van afspraken op vrijwillige basis met het bedrijfsle‑

ven, zoals importeurs, transporteurs en tuincentra. Op basis van 

een ‘Plaag Risico Analyse’ kunnen risico’s in kaart worden gebracht. 

Op basis van een dergelijke analyse kan ook worden gekozen voor 

isolatie en beheer van een populatie of voor de derde en laatste 

optie: eliminatie.
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Hoewel in de nota met klem wordt aangegeven dat de verantwoor‑

delijkheid voor gerezen problemen bij de mens ligt, valt niet te 

ontkennen dat parallellen zijn te trekken met de manier waarop 

elders in de veiligheidszorg menselijk (dader)gedrag wordt beschre‑

ven (Janssen, 2009). Alleen al het gebruik van het adjectief ‘invasief’ 

lijkt de voor daders kenmerkende actieve houding bij dieren te 

veronderstellen. Het migratiegedrag van bepaalde dieren wordt als 

een veiligheidsprobleem gedefinieerd: denk maar aan de ribkwal, 

die illegaal aanmonstert op de grote vaart en zo onze landsgrenzen 

overschrijdt. Verder zijn er arbeidsmigranten, zoals de muskusrat, 

die weliswaar legaal naar Nederland zijn gekomen, maar dan alsnog 

ontsporen. 

Toegegeven, deze interpretatie moet tussen de regels door worden 

gelezen, maar het gebruikte jargon maakt onmiskenbaar duidelijk 

dat dieren inmiddels het domein van de veiligheidszorg worden 

ingezogen: ‘signalering’, ‘monitoring’, ‘preventie’, ‘bestrijding, 

‘handhaving’ en ‘aansprakelijkheid’. Een dier als dader lijkt in dit 

verband niet eens zo’n vreemde eend in de bijt.

De pitbull

Arluke en Sanders (1996) hebben beschreven hoe in de jaren tachtig 

van de twintigste eeuw in verschillende Amerikaanse steden werd 

gesproken over een aan pitbulls toegeschreven epidemie aan bijt‑

incidenten. Dierenartsen gaven aan dat niet uitgesloten was dat 

deze honden uitermate gevaarlijk gedrag aan de dag zouden kunnen 

leggen. Een en ander kon echter niet met statistiek worden onder‑

bouwd. 

Er is ook onderzocht hoe de honden in het nieuws komen. Cohen 

en Richardson (2002) geven aan dat hoewel er in de verslaglegging 

sprake is van een bias – de honden worden bijvoorbeeld snel in 

verband gebracht met groepen mensen en fenomenen die als ‘eng’ 

worden ervaren, zoals drugsdealers en gangs – zijn er aanwijzingen 

dat het publiek die stereotiepe beelden niet klakkeloos overneemt. 

Deze onderzoekers geven echter aan dat op dit punt de meningen 

verschillen in onderzoeksland. Hoe bont die discussie met name 

in de Verenigde Staten is, blijkt ook uit publicaties, waarin wordt 

ingegaan op de vraag in hoeverre het houden van een bepaald type 

hond een goede voorspeller is voor toekomstig delinquent gedrag 
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van het baasje. Barnes, Boat e.a. (2006) komen tot de conclusie dat een 

‘high‑risk’ hond, zoals de pitbull, heel goed past bij een ‘high‑risk’ 

levensstijl, die zich kenmerkt door riskant en  deviant gedrag. 

Samenvattend komt het erop neer dat in de Amerikaanse literatuur 

de pitbull zowel op actieve als op passieve wijze aan daderschap 

wordt gelinkt: in actieve zin krijgt de hond media‑aandacht door zijn 

bijtgedrag, in passieve zin wordt de hond gepresenteerd als passend 

accessoire voor delinquente (groepen) mensen.

In Nederland heeft de hond overigens ook niet te klagen over een 

gebrek aan aandacht en zien we beide thema’s uit de Amerikaanse 

literatuur terug. Nadat drie kinderen door pitbulls werden dood‑

gebeten, is in 1993 de Regeling Agressieve Dieren (RAD) in werking 

getreden. Met de RAD werd niet alleen getracht het aantal bijtinci‑

denten terug te brengen, ook was het streven om de pitbull als soort te 

laten uitsterven. 

In 2008 heeft zich een Commissie van Wijzen over de RAD gebogen, 

die onder andere tot de conclusie kwam dat tien jaar na de invoering 

van de RAD het aantal ernstige bijtincidenten net zo groot was als in 

het decennium voorafgaand aan de inwerkingtreding van de RAD. 

Ook was de pitbull vijftien jaar na dato allesbehalve uitgestorven. 

Verder vond de commissie de regeling disproportioneel, omdat deze 

zich uitsluitend op de pitbull richtte en andere gevaarlijke honden 

buiten beschouwing liet. Bovendien bleek dat in de periode 1982‑2006 

jaarlijks 1,2 mensen in Nederland aan een hondenbeet zijn overleden. 

Uiteraard is elke dode er één te veel, maar dit aantal is gering in ver‑

gelijking met andere doodsoorzaken in ons land. Net als in de nota 

over de invasieve exoten het geval was, werd ook door de Commissie 

van Wijzen gewezen op de menselijke verantwoordelijkheid bij het 

ontstaan van problemen. Er werd voorgesteld om de RAD in te trek‑

ken en bij nieuwe regelgeving het accent niet alleen op de honden, 

maar zeker ook op de eigenaren te leggen. Net als in de Amerikaanse 

media wordt de pitbull in Nederland ook in verband gebracht met 

gevaarlijk geachte elementen in de samenleving, bijvoorbeeld louche 

figuren uit het meer obscure segment van de particuliere beveiliging 

en aanhangers van extreem rechts. Kamerlid Waalkens is in zijn visie 

op de hond als hebbeding voor enge mensen zelfs nog een stap verder 

gegaan door in 2008 voor te stellen álle honden in ‘gevaarlijke’ wijken 

van een muilkorf te voorzien.

JV_07_09_4.indd   50 16-10-2009   11:40:25



51Dieren als dader?

Risico

Uiteraard wordt hier niet bepleit dat in de (nabije) toekomst de 

muskusrat tegen de achtergrond van een stijgende zeespiegel onge‑

stoord de Nederlandse dijken mag ondergraven. Ook wordt hier niet 

gepropageerd de ogen te sluiten voor risico’s die aan het houden 

van pitbulls kleven. Evenmin wordt voorgesteld om net als in lang 

vervlogen tijden andere dan menselijke dieren opnieuw tot subject 

van het strafrecht te maken. Wat is dan het probleem? Waar zitten 

dan die risico’s? Het gaat erom dat in ons denken over mensen en 

dieren allerhande (veelal onbewuste) aannames een essentiële rol 

spelen. Die uitgangspunten dienen ter discussie te worden gesteld. 

Over de vraag of je een dolfijn serieus als gijzelnemer kunt portret‑

teren of een kat als viezerik op de digitale snelweg, zal niemand 

zich het hoofd hebben gebroken. Dergelijke berichtgeving valt nu 

eenmaal onder de noemer ‘leuk’. Veel ernstiger wordt die vraag op 

het moment dat dieren en hun gedrag door mensen als lastig, hin‑

derlijk of zelfs gevaarlijk worden ervaren. Hoewel in de Nederlandse 

context in officiële stukken over invasieve exoten en de pitbull tel‑

kens gewezen is op de menselijke verantwoordelijkheid, heb ik in 

het voorgaande enkele signalen beschreven die er sterk op duiden 

dat dieren in de netten van de veiligheidszorg en daarbij behorende 

beelden over daderschap verstrikt zijn geraakt. Dat stelsel van 

zorg wordt namelijk niet alleen gevoed door concrete en feitelijke 

waarnemingen, maar ook door emoties zoals angst, onzekerheid 

en de menselijke behoefte aan controle over de eigen leefomgeving. 

Veiligheid is een door zorg nog te bereiken punt aan de horizon, in 

principe een door mensen geschapen ideologie. Door die leer over 

de rest van de fauna uit te rollen is het risico groot dat andere dan 

menselijke dieren op antropomorfe wijze in die gedachtegang wor‑

den ingepast. Daarmee wordt die dieren geen recht gedaan, omdat 

hun uniciteit niet wordt onderkend. Ze blijven geobjectiveerde din‑

gen, een soort slappe aftreksels van de menselijke norm. Door hen 

ondanks alle nuances toch als een soort van daders te presenteren, 

worden zij in het denken over veiligheidszorg ingepast. Het is net 

alsof een puzzelstukje dat eigenlijk op een andere plaats hoort, met 

brute kracht op een onjuiste plek in de puzzel wordt gedrukt. 

Het is helemaal niet uitgesloten dat er in de puzzel van de veilig‑

heidszorg ook aandacht dient te zijn voor dieren. Het is wel zaak dat 

dat op fundamentele wijze geschiedt, met oog voor en debat over de 

aan names van mensen over andere dieren. Dan pas zijn wij zelf dier 

JV_07_09_4.indd   51 16-10-2009   11:40:25



52 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 7, 2009

onder de dieren. Het is te hopen dat Lacassagne daar niet weer een 

eeuw op moet wachten.
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Dierenmishandeling: een signaal 
voor huiselijk geweld?

M.J. Enders-Slegers*

Het idee dat er een verband bestaat tussen wreedheid jegens dieren 

en gewelddadig gedrag ten opzichte van mensen, is eeuwenoud. 

Een veel aangehaald voorbeeld is de uitspraak van de filosoof 

John Locke. Deze stelde in zijn opvoedkundig werk Some thoughts 

concerning education in 1693: ‘For the custom of tormenting and 

killing other animals will, by degrees, harden their hearts even 

towards men; and they who delight in the suffering and destruction 

of inferior creatures, will not be apt to be very compassionate or 

benign to those of their own kind.’

Ook in onze tijd leven deze veronderstellingen. Wanneer mensen 

geweld, in welke vorm dan ook, tegen (huis)dieren gebruiken, 

bestaat er een grote kans dat hun ‘agressiehuishouding’ niet op 

orde is en dat geweldsuitbarstingen óók zullen voorkomen tegen 

kinderen en volwassenen in hun omgeving (Ascione en Arkow, 

1999; Arkow, 2003). Van de andere kant zal, wanneer er van huiselijk 

geweld sprake is, dit mogelijk niet ophouden bij de gezinsleden, 

maar kunnen ook dieren slachtoffer worden (Arkow, 1994).

In deze bijdrage bespreek ik de rol van huisdieren in de samenleving 

en het signaal dat dierenmishandeling kan afgeven. Er wordt kort 

ingegaan op theoretische achtergronden en mechanismen die in 

de relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld een rol kunnen 

 spelen. Met behulp van buitenlandse onderzoeken en een Neder‑

lands onderzoek wordt aannemelijk gemaakt dat er een relatie is 

tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. De mate van validi‑

teit en betrouwbaarheid van deze gegevens wordt daarbij betrok‑

ken. Ik besluit met een aantal voorzichtige conclusies en mogelijke 

vervolgstappen.

* Dr. MarieJosé EndersSlegers is verbonden aan het departement Klinische en 
Gezondheidspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit 
Utrecht.
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Huisdieren in de Nederlandse samenleving

Het is goed om even stil te staan bij het feit dat méér dan de helft 

van de Nederlandse gezinnen huisdieren heeft. Er leven in Neder‑

land ongeveer 3,3 miljoen katten en 1,8 miljoen honden (Dibevo, 

2008). Ook is het belangrijk te beseffen dat deze huisdieren vaak 

beschouwd worden als gezinsleden, en dat ze een belangrijke rol 

kunnen spelen in het emotionele steunsysteem van de gezinsleden 

(Bonas, McNicolas e.a., 2000). Volwassenen en kinderen kunnen 

een bijzondere en affectieve binding met hun huisdier hebben. 

Een huisdier betekent voor hen een kameraad, een vriend, een ver‑

trouweling. Kinderen storten hun hart uit bij het huisdier, ouderen 

voelen zich door een huisdier minder eenzaam. Een huisdier is 

afhankelijk van ons, verschaft ons het gevoel dat we nodig zijn, geeft 

een gevoel van ‘veiligheid’, vervult onze behoefte voor een ander te 

kunnen zorgen. Tegelijkertijd moeten we er voor en met hen op uit, 

en maken daardoor weer gemakkelijker contact met andere mensen 

(Enders‑Slegers, 2000). Huisdieren hebben een positieve invloed op 

onze kwaliteit van leven: uit vele onderzoeken (Wilson en Turner, 

1998; Enders‑Slegers, 2000; Heady, Grabka e.a., 2002; Friedmann 

en Tsai, 2006; Janssen en Bakker, 2007) bleken de positieve effecten 

op ons lichamelijk, psychologisch en sociaal welbevinden. Aan de 

andere kant zijn we door de aard van de relatie kwetsbaar (Flynn, 

2000). Het verlies van een dier kan veel verdriet opleveren, maar 

ook: men kan een mens pijn doen door diens dier te mishandelen 

of diens dier te bedreigen. Geweld tegen huisdieren betekent dus 

automatisch ook psychisch geweld tegen de menselijke leden van 

het gezin.

Aangezien huisdieren in meer dan de helft van de Nederlandse 

gezinnen voorkomen, valt aan te nemen dat huisdierbezit óók voor‑

komt in gezinnen waarin huiselijk geweld aan de orde is. In 2007 

werden bij de politie 64.822 incidenten huiselijk geweld geregis‑

treerd; het feitelijk aantal incidenten (dark number) wordt veronder‑

steld veel groter te zijn, net als bij kindermishandeling (Ferwerda, 

2008). Van IJzendoorn, Prinzie e.a. (2007) noemen het getal van 

107.200 gevallen van kindermishandeling in 2005. Ook bij dieren‑

mishandeling gaat het om schattingen: in 2007 werd bij de Lande‑

lijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 8.075 maal melding 

gemaakt van dierenmishandeling (LID, 2008). Hiervan werd 76% 

geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Deze cijfers geven voeding 
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aan de veronderstelling dat binnen een gezin waar geweld een pro‑

bleem is en waar ook een huisdier aanwezig is, dierenmishandeling 

en huiselijk geweld samen kúnnen gaan.

Dierenmishandeling als signaal in de samenleving

Sinds ‘dierenmishandeling’ in 1988 in de Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM) werd opgenomen als een diag‑

nostische marker voor afwijkend gedrag, kwam er aandacht voor 

van onderzoekers uit verschillende disciplines. Wanneer in 1994 

de DSM wordt herzien, blijkt er van voortschrijdend inzicht sprake 

te zijn. ‘Geweld tegen dieren’ staat nu op dezelfde lijst symptomen 

als ‘geweld tegen anderen’, onder de categorie ‘Agressie tegen mens 

en dier’. Het wordt beschouwd als een signaal voor het mogelijke 

ontbreken van empathie naar mensen (American Psychiatric Asso‑

ciation, 1994). Momenteel wordt dierenmishandeling gezien als 

een van de eerste signalen van een zich mogelijk ontwikkelende 

psychopathologie. Het fenomeen is als item opgenomen in diverse 

instrumenten die bij kinderen en adolescenten gedragsstoornissen 

meten. Te denken valt aan de Child Behavior Checklist (Aschen‑

bach, 1991), die door artsen en psychologen wordt gebruikt.

Dierenmishandeling is geen eenduidig begrip. Welke handelingen 

daaronder vallen, is cultureel en historisch bepaald omdat dieren 

niet in elke samenleving dezelfde rollen vervullen. Als het gaat 

om de rol van huisdieren, doelen we op huisdieren in de westerse 

wereld, samenlevingen waarin dierenwelzijn op de agenda staat. 

Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk te constateren dat dieren 

in de Nederlandse samenleving als ‘dingen’ worden gezien en dat 

het Wetboek van Strafrecht, artikel 350, spreekt van ‘zaakbeschadi‑

ging’ als het gaat om dierenmishandeling.

Een definitie van dierenmishandeling die veel gebruikt wordt, is ‘het 

toebrengen van onnodig letsel, pijniging of verwaarlozing, waarbij 

diergeneeskundige zorg nodig is’. De verschijningsvormen van 

dierenmishandeling zijn zeer divers, evenals de karakteristieken 

van mishandelende daders.

De psychologische benadering van het probleem domineert al 

jarenlang het onderzoek naar dierenmishandeling en huiselijk 

geweld. Daarbij wordt dierenmishandeling vaak gezien als een 

impulsieve daad van een dader die psychopathologische problemen 
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heeft. Maar, evenals bij huiselijk geweld, volstaat één uitleg op het 

intra‑individuele niveau niet en moet ook in de sociale context naar 

verklaringen worden gezocht (Flynn, 2001). Een van de meest opval‑

lende, consistente factoren in onderzoek is dat de daders voorname‑

lijk mannen zijn, óók wanneer het schoolkinderen of adolescenten 

betreft. De leeftijden waarop dierenmishandeling door jongens 

en mannen het meest voorkomt, is de middelbareschoolleeftijd en 

jongvolwassenheid. Daders geven aan in hun jeugd vaak het slacht‑

offer te zijn geweest van geweld of er getuige van te zijn geweest 

(Tapia, 1971; Rigdon en Tapia, 1977; Kellert en Felthous, 1985).

Er is één sociaal‑psychologische theorie van dierenmishandeling 

(Agnew, 1998) die met elementen uit leer‑, stress‑ en controletheo‑

rieën een verklaring probeert te geven voor het fenomeen. Agnew 

onderscheidt individuele factoren en structurele, maatschappelijke 

factoren. Mishandeling van een dier kan volgens hem voorkomen 

doordat een dader niet beseft dat hij een dier mishandelt, vindt dat 

zijn gedrag geoorloofd is, óf vindt dat zijn gedrag hem meer oplevert 

dan het hem kost. Verder zal het voorkomen van dierenmishande‑

ling afhangen van persoonlijkheidstrekken, stressfactoren, sociale 

controle, socialisatie en ook van de aard van het dier. Iemands 

sociale positie en woonomstandigheden zullen volgens Agnew ook 

bijdragen aan het wel of niet voorkomen van dierenmishandeling. 

Tot nu doe is deze theorie, evenals andere theorieën, zoals leer‑

theorieën en hechtingtheorieën, onvoldoende empirisch getoetst.

Onderzoek naar de relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld

De laatste tien jaar werd een aantal buitenlandse onderzoeken 

gepubliceerd over het onderwerp. In ons land schreef Janine Janssen 

al in 2005 een kritisch artikel over de ‘cruelty link’. Zij haalt verschil‑

lende onderzoeken in Engeland en de Verenigde Staten aan waarin 

de verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld wor‑

den beschreven. De laatste jaren verbetert de methodologie in dit 

onderzoeksveld: in tegenstelling tot eerdere onderzoeken neemt de 

steekproefgrootte in de onderzoeken toe en wordt in toenemende 

mate gebruikgemaakt van controlegroepen. Het overwegend kwa‑

litatieve karakter van de eerste studies over dit onderwerp maakt 

plaats voor kwantitatieve methodes en ‘mixed methods’. Het enige 

Nederlandse onderzoek naar de relatie dierenmishandeling en 
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 huiselijk geweld door Enders‑Slegers en Janssen verscheen in 2009.

De studies focusten op verschillende onderzoeksgroepen:

– vrouwen die wegens mishandeling door hun partner hulp zochten 

(dertien onderzoeken uit de Verenigde Staten, Canada en Ierland);

– kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (vijf onderzoeken 

uit Italië, Canada en de Verenigde Staten);

– kinderen die mishandeld zijn (acht onderzoeken uit de Verenigde 

Staten);

– plegers van dierenmishandeling (negen onderzoeken uit 

 Engeland, de Verenigde Staten, Canada en Australië);

– geweldsdelinquenten (zeventien onderzoeken uit de Verenigde 

Staten);

– dierenartsen (vier onderzoeken uit Engeland, Australië, Nieuw‑

Zeeland en Nederland);

– sleutelfiguren huiselijk geweld (politie, justitie, opvangtehuizen, 

dierenbescherming, beleidsmakers) in Nederland.

De vragen die werden gesteld in de diverse populaties, verschilden 

van elkaar. Er werd onderzocht of er een relatie tussen dierenmis‑

handeling en geweld bestaat, maar ook of dierenmishandeling 

een voorspeller kan zijn van ander geweld op latere leeftijd. Aan 

dierenartsen werd gevraagd of in hun praktijken dierenmishande‑

ling voorkomt en of zij daarbij andere soorten van geweld in het 

gezin vermoeden of bemerken. Aan sleutelfiguren (in Nederland) 

werd gevraagd of zij de relatie in hun professionele leven herkennen 

en er voorbeelden van kennen.

Mishandelde vrouwen

In de dertien studies naar de ervaringen van mishandelde vrouwen 

werd gevraagd of ook de huisdieren werden mishandeld. Onge‑

veer de helft van de ondervraagden bevestigt dat dat het geval is, 

zo blijkt uit alle onderzoeken. Er werden twee methodologisch 

 sterkere kwantitatieve studies uitgevoerd met een controlegroep 

van niet‑mishandelde huisdierbezitters. Volant, Johnson e.a. (2008) 

onderzochten mishandelde huisdierbezitters in opvangcentra of the‑

rapiegroepen (N=102) en een controlegroep van niet‑ mishandelde 

huisdierbezitters (N=102). In 53% van de gevallen van mishandelde 

huisdierbezitters werden ook huisdieren mishandeld/gedood (bij 

niet‑mishandelde huisdierbezitters 6%) en in 19% van de gevallen 
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werden de huisdieren ook door de kinderen van het slachtoffer mis‑

handeld. In 33% van de gevallen stelden de vrouwen hun vlucht uit 

vanwege hun zorg en angst om het huisdier. De vragenlijststudie van 

Ascione, Weber e.a. (2007) onder een groep vrouwelijke slachtoffers 

van huiselijk geweld/huisdierbezitters (N=101) en een controlegroep 

huisdierbezitters zonder geweldservaring (N=120) laat de volgende 

cijfers zien. In 54% van de gevallen werden huisdieren mishandeld of 

gedood (5% bij niet‑mishandelde huisdierbezitters), in 37,5% van de 

gevallen mishandelden de kinderen het huisdier van het slachtoffer 

en in 22,8% van de gevallen werd de vlucht naar een opvangtehuis 

uitgesteld vanwege het huisdier. Ook kwam uit sommige onder‑

zoeken naar voren dat de huisdieren waren bedreigd door hun 

partners, zonder dat dit uitmondde in geweld.

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

In een aantal onderzoeken is nagegaan of kinderen die getuige zijn 

van huiselijk geweld, dieren mishandelen. Baldry (2003) onderzocht 

1.392 kinderen tussen negen en zeventien jaar uit gezinnen waarin 

huiselijk geweld plaatsvond, en rapporteert dat deze kinderen 

vaker dieren mishandelen. Later, in een steekproef uit de normale 

populatie (N=532), wordt door hem opnieuw gevonden dat dieren‑

mishandeling in verband staat met huiselijk geweld, maar ook met 

pesten op school (Baldry, 2005). De studies van Becker, Stuewig e.a. 

(2004), Currie (2006) en Duncan, Thomas e.a. (2005) laten hetzelfde 

beeld zien. De sociale leertheorie wordt door veel auteurs aange‑

haald om dit verschijnsel te verklaren .

Mishandelde kinderen

De onderzoeken van Friedrich, Grambsch e.a. (1992), McClellan, 

Adams e.a. (1995), Friedrich (1997) en Ascione, Friedrich e.a. (2003) 

variëren in steekproefgrootte, leeftijdsgroepen, psychopathologie, 

aard van mishandeling, methodologische aspecten als het gebrui‑

ken van kwalitatieve en/of kwantitatieve methodes, het wel of niet 

hebben van een controlegroep, en dus ook in hun wetenschappelijke 

merites. Alle studies laten echter zien dat mishandelde kinderen, 

vooral seksueel mishandelde kinderen, naast het ontwikkelen van 

andere problemen, vaker dieren mishandelen. Vooral de ernst van 

de kindermishandeling bepaalt de kans dat mishandelde kinderen 
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op hun beurt dieren mishandelen. In het geval van dierenmishan‑

delende kinderen betreft het vaak zeer complexe gezinssituaties. 

De patronen van het geweld gaan naar meerdere richtingen; daders 

kunnen ook slachtoffer zijn en slachtoffers kunnen ook dader zijn. 

Vaak werden dieren in deze situaties ingezet als intimidatie of chan‑

tagemiddel. In sommige gezinnen werden zeer agressieve dieren 

aangetroffen, werden bijtwonden bij de kinderen gerapporteerd en 

werden dieren gebruikt als wapens (DeVoe en Smith, 2002; Walton‑

Moss, Manganello e.a., 2005).

Samenhang tussen dierenmishandeling en andere gewelds-
delicten?

De gevonden studies laten zien dat er een samenhang bestaat tussen 

dierenmishandeling en andere geweldsdelicten: dierenmishande‑

laars plegen vaker dan niet‑dierenmishandelaars (controlegroepen) 

geweldsmisdrijven (Arluke, Levin e.a., 1999; Gleyzer, Felthous e.a., 

2002). Opmerkelijk is de studie van Gullone en Clarke (2008), waarin 

9.751 gevallen van dierenmishandeling werden vergeleken met alle 

in Victoria gepleegde misdrijven tussen 1994 en 2001. Het bleek dat 

dierenmishandelaars 25% vaker geweld tegen mensen gebruiken 

dan andere misdadigers (8%). De gevonden correlaties geven geen 

inzicht in de causaliteit.

Om het verband tussen dierenmishandeling op jonge leeftijd en 

geweld op latere leeftijd te onderzoeken werden verschillende 

retrospectieve studies uitgevoerd onder gevangenen. De resultaten 

hiervan beschrijven dat zware geweldsdelinquenten (verkrachters, 

moordenaars, seriemoordenaars) in hun jeugd vaker dieren hebben 

mishandeld dan de delinquenten die voor andere delicten zijn 

veroordeeld (Schiff, Louw e.a., 1999; Merz‑Perez en Heide, 2004; 

O’Grady, Kinlock e.a., 2007; Wright en Hensley, 2003).

Theorieën over het verband tussen dierenmishandeling en 

latere geweldpleging gaan vaak uit van de graduatiehypothese 

(Arluke, Levin e.a., 1999), ook wel ‘escalatiehypothese’ genoemd. 

Het probleem hierbij is dat de veronderstelde volgorde niet altijd 

wordt gevonden.

De theorie van de triade wordt eveneens vaak aangehaald, waarmee 

een samenhang bedoeld wordt tussen bedplassen, brandstichting, 

dierenmishandeling en latere geweldpleging. Een correlatie tussen 
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dierenmishandeling en brandstichting wordt in een aantal onder‑

zoeken gevonden, onder andere door Becker, Stuewig e.a. (2004) en 

Dadds en Fraser (2006), de relatie met bedplassen niet.

De rol van dierenartsen

De beroepsgroep die bij uitstek zou kunnen bevestigen dat er een 

relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, is die van 

de dierenartsen. Hun hulp wordt ingeroepen wanneer er sprake 

is van letsel(s) bij een (huis)dier en vaak komen dierenartsen uit 

hoofde van hun beroep thuis bij hun cliënten. Ze kennen een gezin 

meestal langere tijd en tussen dierenarts en cliënt kan een vertrou‑

wensrelatie ontstaan. In Engeland, Australië en Nieuw‑Zeeland 

werd onderzocht of en hoe vaak dierenartsen in hun praktijk te 

maken kregen met dierenmishandeling. Afhankelijk van de gehan‑

teerde definitie bleek dit te variëren van 92% van de dierenartsen 

in Australië (Green en Gullone, 2005), 48,8% in Engeland (Munro 

en Thrusfield, 2001) tot 63% in Nieuw‑Zeeland (Williams, Dale e.a., 

2008). In een aantal gevallen waren deze dierenartsen er zeker van 

dat er in het gezin ook huiselijk geweld plaatsvond. In Australië was 

men er in 5,9% van de gevallen zeker van en in 17,8% van de gevallen 

vermoedde men het. In Nieuw‑Zeeland was men er zeker van in 4% 

van de gevallen en had men er in 12% van de gevallen een vermoe‑

den van.

In Nederland werd via internet in samenwerking met de beroepsver‑

eniging, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierge‑

neeskunde (KNMvD), een enquête uitgevoerd onder de aangesloten 

1.012 dierenartsen met een praktijk voor huisdieren en/of paarden 

(Enders‑Slegers en Janssen, 2009). Er werd gebruikgemaakt van 

vragen uit de lijsten van Green en Gullone (2005).

De respons was slechts 10%, wat te maken kan hebben met de aard 

van het onderwerp of met een slecht gekozen moment. De enquête 

werd uitgevoerd in een periode waarin meerdere enquêtes door 

de KNMvD werden aangeboden, vlak voor en in de zomervakantie 

van 2008. Van de 108 dierenartsen die de enquête invulden, was de 

grootste groep vrouw (69%). De meeste respondenten waren jonger 

dan vijftig jaar. 60% antwoordt bevestigend op de vraag of zij/

hij vermoedt dat er sprake is van dierenmishandeling. Ook wordt 

gemeld dat men al een tijdje op de hoogte is van het feit dat er een 
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relatie kan bestaan tussen dierenmishandeling en ander geweld 

binnen een gezin. In 39% van de door de respondenten genoemde 

gevallen van dierenmishandelingen wordt het bestaan van ander 

geweld binnen het gezin vermoed; in 13% van de gevallen is men er 

zeker van. Slechts 11% van de dierenartsen meldt alle gevallen van 

dierenmishandeling en slechts 13% van de dierenartsen meldt alle 

gevallen van huiselijk geweld. Dierenartsen ervaren vele belemme‑

ringen bij zowel het melden van dierenmishandeling als het melden 

van huiselijk geweld. De redenen die daarvoor worden aangevoerd, 

zijn: problematische bewijslast, onvoldoende kennis, schending 

van privacyregels en de relatie met de cliënt. Men vreest dat een 

onterechte of niet te bewijzen beschuldiging tot een aanklacht kan 

leiden en tot forse financiële consequenties. Diverse dierenartsen 

vragen zich af of het eigenlijk wel de taak van een dierenarts is. Het 

grootste probleem vindt men het feit dat men niet weet waar de mel‑

ding neer te leggen: er zijn geen protocollen en er is geen meldcode.

Kennis van de cruelty link bij sleutelfiguren huiselijk geweld

Aan 35 sleutelfiguren wordt allereerst gevraagd of ze bekend zijn 

met de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Alle 

geïnterviewden hebben erover gehoord, gelezen of hebben het in 

de praktijk wel eens meegemaakt, vooral gezinssituaties waarin 

er naast partnermishandeling en kindermishandeling ook nog 

sprake was van dierenmishandeling. Vooral de kinderbescher‑

mers en  Justitie zijn ervan op de hoogte dat dierenmishandeling 

door kinderen een signaal kan zijn van kindermisbruik en/of van 

een ontwikkelingsstoornis. Dat dierenmishandeling een mogelijk 

opstapje betekent naar geweldsdelicten naar mensen, is bij de mees‑

te geïnterviewden onbekend. Het vóórkomen van deze relatie wordt 

onderkend, maar over de prevalentie is niets bekend.

Ook blijkt uit de interviews dat er geen samenwerkingsverbanden 

bestaan tussen de diverse disciplines. In de opleidingen wordt geen 

aandacht geschonken aan de relatie tussen dierenmishandeling en 

huiselijk geweld.

Er zijn in Nederland geen intakeformulieren/risicotaxatieformu‑

lieren in gebruik waarin naast de gebruikelijke vragen expliciet 

 geïnformeerd wordt naar huisdieren in het gezin en naar hoe 
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daarmee wordt omgegaan. Evenmin is er aandacht voor wat de huis‑

dieren voor de gezinsleden betekenen.

Uitzondering vormt het Risicotaxatie‑instrument Huiselijk Geweld 

(2009), dat wordt gebruikt bij de beoordeling van het huisverbod. 

Hierin wordt onder de kop ‘psychisch’ geweld wel een vraag gesteld 

over eventuele mishandeling van huisdieren. In de interviews komt 

ook naar voren dat er in Nederland geen voorzieningen zijn voor 

de huisdieren van mishandelde partners en hun kinderen wanneer 

deze hun toevlucht zoeken in een opvangtehuis.

De andere vraag die aan de sleutelfiguren werd gesteld, was 

toekomstgericht. Welke interventies zouden wenselijk en mogelijk 

zijn op basis van de relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld? 

Een bewustwordingscampagne starten, samenwerkingsverbanden 

realiseren en onderzoeken starten waren enkele van de adviezen die 

er werden gegeven. Vooral werd van belang geacht aan te sluiten bij 

de al bestaande structuren in ons land en de door minister Rouvoet 

vanaf eind 2010 voor alle beroepskrachten verplicht gestelde meld‑

code (Enders‑Slegers en Janssen, 2009).

Conclusie

Op zoek naar wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen die‑

renmishandeling en huiselijk geweld bespraken we in vorenstaande 

paragrafen een groot aantal onderzoeken dat de afgelopen jaren 

werd uitgevoerd. Het blijkt dat de relatie dierenmishandeling en 

huiselijk geweld meerdere verschijningsvormen kent. Het betreft:

– dader – mishandelde partner – huisdier;

– dader – mishandelde partner – toekijkend kind – huisdier;

– mishandelend kind – huisdier;

– misbruikt kind – diermishandelend kind;

– dierenmishandelaar – geweldsdelinquent;

– dierenmishandeling als start voor latere geweldscarrière.

‘Dierenmishandeling’ wordt niet eenduidig gedefinieerd. We con‑

stateren dat, hoewel de laatste jaren veel is verbeterd, de gebruikte 

onderzoeksmethode niet altijd even sterk is, wat de onderzoeksre‑

sultaten minder betrouwbaar maakt. Evenmin geven de gevonden 

verbanden inzicht in causaliteit. We vinden geen eenduidigheid in 

de verklaringsmodellen (theorieën) voor de relatie tussen die‑
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renmishandeling en huiselijk geweld. Geen van de aangehaalde 

theorieën is in staat het hele fenomeen te verklaren.

Op grond van de resultaten van de buitenlandse studies en van 

het in ons eigen land uitgevoerde onderzoek concluderen we dat 

er inderdaad een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en 

huiselijk geweld, en dat het in sommige, maar niet alle gevallen een 

signaal kan betekenen voor huiselijk geweld.

Dierenmishandeling door een volwassene is altijd een signaal dat 

er iets ‘niet pluis’ is. Het welzijn van een dier is in het geding en 

daarnaast kan het een risico betekenen voor het welzijn van een 

kind of ander gezinslid.

Dierenmishandeling door kinderen kan, maar hoeft niet te bete‑

kenen dat er in het gezin sprake is van misbruik en mishandeling, 

maar is altijd een signaal dat er iets ‘niet pluis’ is: het is een van de 

eerste diagnostische markers bij de ontwikkeling van psychopatho‑

logie. Naast het welzijn van het dier staat dus ook het welzijn van het 

kind op het spel.

Hoe sterk de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld 

is en wat de prevalentie is van deze relatie, is onbekend. Nader 

onderzoek is zeer gewenst.

In de Verenigde Staten, Canada en Engeland heeft kennis van ‘de 

Link’, zoals de relatie daar wordt genoemd, geleid tot vele verande‑

ringen. Campagnes over huiselijk geweld en onderwijsprogramma’s 

zijn aangepast, interdisciplinaire rapportages zijn gebruikelijker 

geworden, wetten zijn aangepast en protocollen en meldcodes 

ingevoerd. Voorts zijn er nu opvangvoorzieningen voor slachtoffers 

van huiselijk geweld samen met hun huisdieren. Ook het opnemen 

van vragen over huisdieren in risicotaxatie‑instrumenten leverde 

goede resultaten op. De alertheid van de verschillende disciplines 

(dierenartsen, dierenbeschermers, sociaal werkers, politiemensen) 

is gegroeid, waardoor het aantal meldingen van geweldsituaties in 

gezinnen is toegenomen (Enders‑Slegers en Janssen, 2009).

In Nederland is er nog nauwelijks maatschappelijk bewustzijn over 

deze relatie. Duidelijk is echter dat het alert zijn op het mogelijk 

vóórkomen van de relatie zal bijdragen aan eerdere opsporing van 

complexe geweldsituaties binnen gezinnen, aan eerder ingrijpen bij 

ontwikkelingsproblematiek, maar vooral aan het voorkomen van 

erger. Een eerste stap die is gezet – een uitvloeisel van het congres 

Cirkel van geweld in het voorjaar van 2009 – is de oprichting van een 

taskforce die het bewustwordingsproces in Nederland op gang moet 
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brengen. Tevens is de taskforce bezig te inventariseren op welke 

wijze de kennis over de relatie tussen dierenmishandeling en huise‑

lijk geweld vanuit de verschillende disciplines zou kunnen worden 

ingezet voor het welzijn van mens en dier.
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Het geniale dier. Een andere antropologie
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302 p.

Onlangs was op televisie een documentaire te zien over de wijze 

waarop haaien zeehonden vangen. De zeehonden bevonden zich in 

een kolonie op een eiland. Ze moesten vanaf het eiland de zee in en 

vervolgens een stukje zwemmen om bij hun visgronden te komen. 

In het stukje zee dat ze moesten overbruggen, werden ze opgewacht 

door de haaien die vanuit de diepte opdoken, met hun bek een 

zeehond grepen en daarmee een eindje uit zee opsprongen voordat 

ze met hun slachtoffers weer in de diepte verdwenen. De docu‑

mentaire liet niet alleen zien hoe de haaien te werk gingen tijdens 

hun rooftocht, maar ook hoe de documentairemakers erin waren 

geslaagd de haaien te filmen op het moment dat zij boven de golven 

verschenen. De filmers beschikten over een speciale camera die een 

vluchtige gebeurtenis vertraagd op film kan vastleggen. Wie met het 

blote oog naar de haai kijkt die met een zeehond in zijn bek uit het 

water opduikt, ziet niet meer dan een grote plons. De vertragende 

camera legt nauwkeurig vast wat er in die plons gebeurt. De kijker 

ziet eerst de zeehond zwemmen en vervolgens de opengesperde bek 

van de haai verschijnen die de zeehond in zijn greep neemt en uit 

zee tilt, waarna de haai even boven de golven zweeft, om vervolgens 

met zijn prooi in het water te duiken. Om dat te kunnen filmen met 

de vertragende camera moesten de makers dagenlang op zee rond‑

dobberen totdat zij het juiste moment te pakken hadden.

Wie Het geniale dier van René ten Bos heeft gelezen, kan met een 

filosofische blik naar deze beelden kijken. Volgens Ten Bos is het 

* Dr. Klaas Rozemond is als universitair hoofddocent strafrecht verbonden aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk 
van dier en mens (Veen Magazines, 2007) en van Het aardse leven. Een filosofische 
handleiding (Veen Magazines, 2009).
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dier geniaal omdat het er de voorkeur aan geeft zich te verbergen. 

De mens tracht juist het dier zichtbaar te maken in natuurparken, 

dierentuinen en natuurfilms en de mens doet dat met een bepaald 

doel: de economische exploitatie van het dier. Ten Bos gebruikt 

daarvoor de term ‘zootycoonisering’ (p. 40). Die term ontleent hij 

aan het computerspel Zoo Tycoon TM, een soort monopoly waarin 

de speler met winstoogmerk een dierentuin moet samenstellen. 

Het gaat in het spel alleen om de winst en het dier vertegenwoordigt 

slechts waarde voor zover het geld opbrengt. In de visie van Ten 

Bos staat dit spel symbool voor de wijze waarop mensen met dieren 

omgaan: de werkelijke wereld krijgt het karakter van een compu‑

tergame waarin mens en dier speler en inzet zijn. Het liefst zou de 

mens de natuur omvormen tot een game waarover hij als speler kan 

heersen.

De gedachte dat dieren zich willen verbergen en daarom geniaal 

zijn, heeft Ten Bos overgenomen van de filosofen Deleuze en Guat‑

tari, die van mening waren dat ‘al het worden is gericht op onwaar‑

neembaarheid’. De onwaarneembaarheid is volgens Deleuze en 

Guattari de ‘kosmische formule’ van het worden. ‘Ieder dier begrijpt 

dat’, aldus Ten Bos (p. 90), die vervolgens de onwaarneembaarheid 

van het dier in zijn boek thematiseert. Hij stelt daarbij de onwaar‑

neembaarheid van het dier tegenover de behoefte van de mens om 

het dier te kunnen waarnemen, en ook tegenover de menselijke 

behoefte om zelf zichtbaar te zijn en zich van andere mensen te 

onderscheiden. De cameraman uit de haaiendocumentaire is daar‑

van een goed voorbeeld: hij wil onzichtbare haaien en zeehonden 

filmen en hij schroomt daarbij niet om zijn eigen rol in de film eruit 

te lichten, in tegenstelling tot het dier dat liever verborgen blijft.

Het geniale dier is een poging om met behulp van ‘postmoderne’ 

filosofen als Deleuze, Derrida, Foucault, Sloterdijk en Agamben de 

scheiding tussen mens en dier ‘te compliceren’ (p. 24). Het compli‑

ceren slaat bij Ten Bos af en toe door naar onbegrijpelijkheid. Wat 

betekent het bijvoorbeeld dat onwaarneembaarheid de kosmische 

formule van het worden is, en wat bedoelt Ten Bos met zijn uitspraak 

dat ieder dier dat begrijpt? Ten Bos geeft wel een verduidelijking 

van de opvattingen van Deleuze en Guattari en hij geeft ook een 

voorbeeld in de vorm van een citaat van Deleuze en Guattari over de 

‘camouflagevis’ (p. 90), maar voor de lezer die niet is ingewijd in de 

postmoderne filosofie, werkt dat citaat niet echt verhelderend. Ook 

de nadere verklaring van Ten Bos dat het ‘bij de onwaarneembaar‑
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heid draait om een grenzeloze beweeglijkheid die erin bestaat dat 

je je constant wilt laten raken door de veelheid van bewegingen in 

je omgeving’ (p. 90), maakt het kosmische worden van de onwaar‑

neembaarheid niet echt duidelijk voor de oningewijde lezer. Het is 

mogelijk dat ieder dier, bijvoorbeeld de zeehond die net door een 

haai is gegrepen, dit kosmische worden wel begrijpt, maar voor 

mij bleef ook na de toelichting van Ten Bos de betekenis ervan 

verborgen.

Nieuwe ethiek

Volgens Ten Bos kan uit de ethologie van Deleuze en Guattari 

een nieuwe ethiek worden afgeleid, die bestaat uit drie deugden: 

onwaarneembaarheid, ononderscheidbaarheid en onpersoonlijk‑

heid. Mensen die deze ethiek volgen, zijn als dieren die zich thuis 

voelen in scholen, roedels, meutes en zwermen (p. 91). In zijn boek 

onderwerpt Ten Bos allerlei vormen van dierlijke verborgenheid aan 

nadere analyses, maar voor mij hebben die analyses geen helder 

beeld opgeleverd van wat de nieuwe ethiek precies inhoudt, behalve 

misschien de gedachte dat onwaarneembaarheid in bepaalde 

omstandigheden voordelen kan opleveren, bijvoorbeeld voor de 

zeehond die aan de haai wil ontsnappen, of voor de haai die juist 

zijn prooi niet wil laten ontsnappen en daarom zo lang mogelijk 

onzichtbaar wil blijven. Of je uit dit voordeel van de onwaarneem‑

baarheid een nieuwe ethiek kunt afleiden, is maar de vraag en het 

is ook de vraag of dieren wel echt ‘begrijpen’ dat onwaarneembaar‑

heid de formule van het kosmische worden is. Het voorbeeld van 

de haai en de zeehond laat immers zien dat waarneembaarheid in 

zekere zin ook noodzakelijk is om te kunnen overleven, en dan niet 

de waarneembaarheid van bijvoorbeeld de zeehond die zelf wil 

overleven, maar de waarneembaarheid van zijn natuurlijke vijand, 

de haai, of zijn natuurlijke prooi, de haring. Een zeehond is het beste 

af wanneer hij voor haai en haring onzichtbaar is, terwijl hij zelf in 

staat is de haai en de haring op tijd waar te nemen.

Dieren zijn er niet alleen op gericht om zichzelf zo goed mogelijk 

te verbergen (hoe beter ze dat kunnen, hoe groter hun overlevings‑

kansen), maar ook op het zo goed mogelijk waarnemen van andere 

dieren met hun zintuigen, die vaak beter zijn ontwikkeld dan men‑

selijke zintuigen, zodat dieren geen vertragende camera nodig heb‑
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ben om een zeehond of een haring te detecteren en te verschalken. 

Bovendien is waarneembaarheid ook voor het dier heel belangrijk 

op een specifiek moment van ‘kosmisch worden’: de voortplan‑

ting. Je moet niet alleen onzichtbaar zijn voor je vijand en je prooi, 

maar je moet ook weer wel heel goed zichtbaar zijn voor je partner 

wanneer je een biologische bijdrage aan het kosmische worden wilt 

leveren. Ook kan waarneembaarheid van een dier belangrijk zijn 

om contact te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld wanneer ouders 

hun jongen willen voeden. Tijdens het lezen van het boek van Ten 

Bos moest ik denken aan de pauwenstaart: het dier is niet alleen 

een meester in het verbergen van zichzelf, maar ook in het trekken 

van aandacht. Ook bij het afbakenen van territorium maakt een 

dier zich nadrukkelijk waarneembaar voor anderen. Daar komt nog 

bij dat een dier dat leeft van andere dieren, zichzelf op een cruciaal 

moment moet blootgeven, namelijk op het moment dat het dier zijn 

prooi wil grijpen en daardoor voor anderen waarneembaar wordt, 

voor zijn prooi die daardoor misschien kan ontsnappen, en voor 

andere roofdieren die zich weer aan het zichtbare dier kunnen ver‑

grijpen. Daarom is het dierlijke bestaan nóg gecompliceerder dan 

Ten Bos beweert: het is een kwestie van niet waargenomen worden 

terwijl je zelf wel waarneemt, maar ook van waargenomen worden 

op de juiste momenten, bijvoorbeeld om een partner te vinden of 

jongen te voeden. Het dier dat dit dilemma succesvol weet op te 

 lossen, is in staat om het kosmische worden voort te zetten.

Aan het slot van zijn boek bespreekt Ten Bos de opvattingen van 

Nietzsche over genialiteit en die opvattingen lijken erop neer te 

komen dat genialiteit betekent dat je vanuit je instincten leeft en 

niet vanuit je gedachten. In die zin zijn dieren genialer dan mensen, 

die hun verlies aan dierlijke instincten met rationele hulpmiddelen 

moeten compenseren. Het is mogelijk dat Ten Bos een pleidooi 

wil houden voor een leven in het verborgene volgens natuurlijke 

instincten, maar zo’n pleidooi heeft voor de lezer, die bezig is met 

een verstandelijke onderneming (het lezen van het boek van Ten 

Bos), iets onmogelijks: je kunt moeilijk aan een dergelijk pleidooi 

tegemoetkomen, tenzij het lezen van het boek van Ten Bos een 

bevrijdende werking op je instincten heeft, wat bij mij niet het geval 

was. Ook vanuit het perspectief van de schrijver heeft het pleidooi 

van Ten Bos iets paradoxaals: als je zo graag in het verborgene wilt 

leven, waarom openbaar je dan je gedachten in een boek en waarom 

besteed je zo veel tijd aan het lezen van filosofen die zich toch vooral 
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bezighouden met intellectuele hoogstandjes om de aandacht te 

trekken en niet met hun natuurlijke instincten in het verborgene?

Postmoderne filosofie

Ik vermoed dat Het geniale dier vooral interessant is voor mensen 

met belangstelling voor postmoderne filosofie. Wanneer zij willen 

weten hoe denkers als Derrida, Deleuze en Agamben over mensen 

en dieren denken, is het boek van Ten Bos een aanrader. Hoewel ik 

veel sympathie heb voor de postmoderne poging van Ten Bos om de 

scheiding tussen mens en dier te compliceren, moet ik bekennen dat 

ik zijn betoog vaak moeilijk te volgen vind, maar dat is waarschijn‑

lijk een gevolg van mijn gebrek aan kennis van het postmodernisme.

Ik zou bij het boek van Ten Bos twee kanttekeningen willen maken 

ten behoeve van de lezer met meer dan alleen postmoderne interes‑

ses. Allereerst bevat het boek weinig interessante informatie over 

wat andere filosofen over verschillen en overeenkomsten tussen 

mens en dier te zeggen hebben. Ten Bos schrijft wel over de filosofie 

van Plato tot Kant, maar dan vooral in gemeenplaatsen. Ten Bos ziet 

de traditionele filosofen als denkers die de verschillen benadrukken 

en daarbij het dier als een minderwaardig wezen beschouwen. Voor 

Ten Bos wordt het debat over de scheiding tussen mens en dier pas 

interessant bij de postmoderne filosofen. Hij noemt Montaigne als 

enige uitzondering (p. 29). In een van zijn essays hield Montaigne 

een pleidooi voor erkenning van de intelligentie van het dier en 

daarbij betoogde hij ook dat de vermeende verschillen tussen mens 

en dier heel moeilijk bloot te leggen zijn. Het pleidooi van Montaigne 

was echter niet origineel: hij liet zich inspireren door sceptische 

betogen uit de klassieke oudheid waarin de verschillen tussen mens 

en dier werden ondergraven. Een voorbeeld daarvan is te vinden in 

het boek Grondslagen van het scepticisme van Sextus Empiricus uit 

de tweede eeuw na Christus. De sceptici vormden in de oudheid een 

belangrijke filosofische stroming, die was ontstaan uit socratische 

discussietechnieken in de geschriften van Plato. Met behulp van 

sceptische technieken kunnen definities en opvattingen worden 

ondergraven, waardoor mensen in een staat van filosofische verwar‑

ring worden gebracht en ze hun gangbare meningen opgeven. Op 

een bepaald moment bestond de directie van de door Plato gestichte 
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Academie zelfs volledig uit sceptici, die de macht hadden overgeno‑

men van de dogmatische platonisten.

In het werk van Plato wordt de scheiding tussen mens en dier ook al 

gerelativeerd, bijvoorbeeld in De staat, waarin Plato bij monde van 

Socrates een ideale samenleving schetst die is gericht op bevredi‑

ging van natuurlijke behoeften. De gesprekspartners van Socrates 

noemen dit socratische ideaal van een natuurlijke samenleving een 

‘staat van varkens’, waarop Socrates tijdens de dialoog luxegoederen 

in de ideale samenleving introduceert en daarmee ook misdaad 

en oorlog. Het verschil tussen natuurlijke en culturele behoeften 

speelde een belangrijke rol in de klassieke filosofie, bijvoorbeeld bij 

cynici, stoïcijnen en epicuristen. In zijn boek Kritiek van de cynische 

rede houdt Peter Sloterdijk, een van de helden van Ten Bos, een 

pleidooi voor een terugkeer naar het klassieke cynisme, door hem 

aangeduid met de term kynisme, en zijn vrolijke protesten tegen de 

excessen van de menselijke beschaving. Je zou het scepticisme en 

het cynisme als voorlopers van de door Ten Bos bewonderde post‑

modernisten kunnen beschouwen in de zin dat sceptici en cynici 

zich verzetten tegen de gedachte dat de mens een hoger wezen is 

dan het dier, en dat de verschillen tussen mens en dier onover‑

brugbaar zijn. De filosofische complicaties beginnen derhalve veel 

eerder dan Ten Bos suggereert: de door hem besproken postmoder‑

nisten bouwen voort op thema’s die al 25 eeuwen een centrale rol 

spelen in de westerse filosofie.

Dierenrechten

Een tweede kanttekening betreft de opvatting van Ten Bos over 

dierenrechten. Hij is tegen dergelijke rechten omdat hij vindt dat 

moord op een dier niet mogelijk is (p. 22). Ook is hij van mening 

dat dierenrechten berusten op een ‘utilitaire utopie’ (p. 39). Uit de 

mening van Ten Bos over dierenrechten blijkt dat hij (ten onrechte) 

geen onderscheid ziet tussen utilistische pleidooien voor dieren‑

bescherming, bijvoorbeeld het pleidooi van Peter Singer in zijn 

boek Animal liberation, en betogen waarin dierenrechten worden 

verdedigd op basis van het idee van de intrinsieke waarde van het 

dier, bijvoorbeeld het betoog van Tom Regan in zijn boek The case for 

animal rights. Uit zijn opmerkingen over utilisme blijkt bovendien 

dat Ten Bos (ook weer ten onrechte) geen verschil ziet tussen het 
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kwantitatieve utilisme van Jeremy Bentham (p. 38) en het kwalita‑

tieve utilisme van John Stuart Mill (p. 183). Utilitaire bescherming 

van de belangen van dieren (Singer) is iets anders dan dierenbe‑

scherming op grond van de gedachte dat dieren rechten hebben 

(Regan). Deze twee ethische benaderingen kunnen niet op één 

hoop worden gegooid, zoals Ten Bos doet. Ook uit de opvattingen 

van Bentham en Mill zijn verschillende conclusies te trekken over 

dierenbescherming. Bentham zag geen principieel verschil tussen 

pijn en plezier van mensen en dieren, terwijl Mill een kwalitatief 

onderscheid maakte tussen het geluk van dier en mens: het geluk 

van mensen heeft een hogere kwaliteit dan dat van dieren.

Ook het idee dat dieren niet kunnen worden vermoord, lijkt op 

een ethisch misverstand bij Ten Bos te berusten. Moord is levens‑

beëindiging met voorbedachten rade en in die zin kunnen dieren 

wel worden vermoord. Het is een andere kwestie of dierenmoord 

onethisch is, en daarover kunnen de meningen verschillen. De 

meningsverschillen hangen er mede van af of je een (kwantitatief of 

kwalitatief) utilisme aanhangt of een ethiek die vanuit intrinsieke 

waarden redeneert en daarom rechten aan dieren toekent. Ten 

Bos lijkt bovendien het recht op leven als enig relevant recht in de 

ethische discussie over dieren te beschouwen, waarbij hij het recht 

op leven een absolute waarde toekent (er mogen geen inbreuken 

op worden gemaakt), hoewel hij lijkt te erkennen dat dieren wel 

beschermenswaardige belangen kunnen hebben, bijvoorbeeld 

het belang om niet te worden mishandeld (p. 21). Volgens Ten Bos 

zal het debat over dierenrechten uiteindelijk moeten gaan over de 

vraag ‘willen we het mogelijk maken dat dieren vermoord kunnen 

worden?’ (p. 22). Die vraag kan verwarring over dierenrechten in de 

hand werken. Een betere vraag zou kunnen zijn: wat is de ethische 

rechtvaardiging van het doden van dieren? Daarnaast zou de vraag 

kunnen worden gesteld: wat is de ethische rechtvaardiging van het 

veroorzaken van leed bij dieren? De antwoorden van Ten Bos zijn te 

onuitgewerkt om ze als zinvolle bijdragen te kunnen beschouwen 

aan het debat over de ethische status van dieren. Daarvoor zou hij 

iets meer helderheid moeten verschaffen over de betekenis van 

begrippen als moord, recht, belang, leed, pijn, plezier, geluk, uti‑

lisme en intrinsieke waarde. Of is het juist de bedoeling van Ten Bos 

om ook hier postmoderne verwarring te scheppen, zodat mensen 

hun gangbare meningen over deze begrippen moeten prijsgeven?
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial 

policy. The section Summaries contains abstracts of the interna‑

tionally most relevant articles of each issue. The central theme of 

this issue (nr. 7, 2009) is Humans, animals and the law.

Who profits from the new legislation on animals?
I.E. Boissevain and A.A. Freriks

In March 2008 the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality 

put forward a bill on animal welfare and animal health to the Dutch 

Parliament. In this bill five acts on kept animals are integrated. The 

authors discuss whether the integration is a goal in itself or means 

to an end. In their view the choice of legislation involved in the 

integration is not a logical one, and it is questionable whether this 

integration is necessary at all. Furthermore, the bill in its present 

form is not an adequate instrument to attain the policy goals in the 

field of animal welfare and animal health.

‘There is no justice, just us’; how the state fuels the extreme animal 
movement
E. Eskens

In recent years the Dutch radical animal movement has manifested 

itself through arson, threats and destruction of property. This 

article describes the rise of the radical movement and its tendency 

towards violence. While the animal movement has its roots in 

nineteenth century romanticism, the anarchism of the sixties and 

the squatting movement of the eighties gave way to a more radical 

animal movement. The anti‑establishment movement of the sixties 

turned against intensive farming. When the punk movement of the 

eighties freed itself from an overwhelming sense of doom, it gave 

rise to a new attitude, which rejected drugs, alcohol, and meat. The 

so‑called Straight Edge Movement developed into one of the driving 

forces behind the recent animal related violence. Hiding behind the 

facade of the Animal Liberation Front the activists are strongly con‑

vinced that they have morality on their side while targeting farms, 
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cattle trucks, and animal test facilities. Many animal activists 

feel that Dutch law as it is, does not protect animals in a sufficient 

way. Another problem is that animal laws are hardly being upheld. 

Inspections of farms, slaughterhouses and transportation vehicles 

are rare, prosecutors usually give no priority to animal cases, and 

judges and the rare judicial sentences are usually extremely mild. 

This leads radical activists to a conclusion that one of them wrote on 

a wall: ‘There is no justice, just us’.

Animals as offenders?
J. Janssen

In Dutch history five cases are known of animals that received the 

death penalty after ‘committing a crime’. Nowadays it sounds rather 

strange to present animals as offenders. Does that mean that no 

contemporary examples can be found of animals being presented 

as offenders? Before answering that question some outlooks on 

judicial and criminological ideas are presented on offending by 

human and other animals. Next the debate on invasive exotic spe‑

cies and the threats to biodiversity, health and other risks, and the 

discussion about the dangers regarding pit bulls is described in 

order to illustrate that in this day and age there still seems to be a 

risky anthropomorphic and anthropocentric tendency to present 

animals as offenders.

Does animal abuse signal domestic violence?
M.J. Enders-Slegers

The notion that animal abuse and domestic violence are related 

has been existing for centuries. Recent studies in the United States, 

Great Britain, Australia, New Zealand and the Netherlands report 

evidence for this relation. In the western world, more than 50% of 

families have pets. They are often valued as members of the family. 

It is obvious that pets can be victims of family violence as well. The 

relation between animal abuse and domestic violence has many 

manifestations. Abused women reported violence against their pets, 

reported that their children abused the pets. Abused children, espe‑

cially severely abused and/or sexually abused children, are more 

often than other children animal abusers. Animal abuse is often 

related to other violent behaviour or severe criminal acts later in life. 

Besides, animal abuse is an early diagnostic marker for psychopa‑

thology. Animal abuse is always a signal of a problematic situation. 
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A greater awareness of the possible link between animal abuse and 

domestic violence could contribute to saving men, women, children 

and animals from violent situations.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.raadvoordierenaangelegenheden.nl
Op deze website zijn de zienswijzen te vinden van de Raad voor 

Dierenaangelegenheden, die de regering adviseert op het terrein 

van dierenwelzijn en ‑gezondheid. Ook de recent uitgekomen 

nieuwsbrieven van de Raad staan op de site.

www.stichtingdierenrecht.nl
De Stichting Dier en Recht houdt zich bezig met de juridische kant 

van dierenwelzijn. Informatie over de activiteiten van de stichting, 

nieuws‑ en persberichten en een link naar de elektronische nieuws‑

brief ROAR, www.lawandroar.nl.

www.wakkerdier.nl
Website van Wakker Dier, de stichting die opkomt voor de belangen 

van dieren in de bio‑industrie en bewustwording onder de bevol‑

king over slechte levensomstandigheden van de dieren probeert te 

vergroten met allerlei campagnes.

www.partijvoordedieren.nl
Website van de partij voor de dieren.

www.animalrights.nl
Op de website Animal Rights Media gaat de meeste aandacht uit 

naar acties van de radicale dierenrechtenbeweging in Nederland. 

Er zijn verslagen te vinden van acties, videoreportages, evenals een 

actieagenda. Berichten in de media over dierenleed worden hier 

verzameld. Verder onder andere informatie over de bio‑industrie, 

veganisme en vivisectie.

www.biteback.be
Website van een Belgische groepering dierenrechtenactivisten.
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www.ravagedigitaal.org
Links‑activistische website waarop regelmatig informatie te vinden 

is over acties van de radicale dierenrechtenbeweging.

www.aivd.nl
Op de website van de AIVD is het dossier dierenactivisme te vinden 

met alle AIVD‑rapporten over dit fenomeen van de afgelopen vijf 

jaar.

www.princeton.edu/~psinger
Persoonlijke website van de bekende filosoof/ethicus Peter Singer.

www.lib.ncsu.edu/animalrights
Goed startpunt voor onderzoek naar dierenrechten. Onder andere 

toegang tot de persoonlijke collectie van de filosoof en voorvechter 

van dierenrechten Tom Regan.
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Congresagenda

10 november Perspectieven voor jongvolwassenen na 

detentie

12 november Jubileumcongres Panopticum

13 november De forensische psychiatrie en haar 

grensgebieden

19 november Beleggen in gebakken lucht

20 november 50 jaar Tijdschrift voor Criminologie

26 november Forensisch psychiatrische zorg

26‑27 november Cross‑border crime inroads on integrity

27 november State Crime

1 december Kwaliteit in de keten

9 december Ciroc‑seminar Piraterij

10 december Rechtshandhaving in België en 

N ederland

1 februari 2010 Tien jaar politiehervorming België

27‑29 april 2010 Analyzing Developmental Trajectories

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Perspectieven voor jongvolwassenen na detentie
Nazorg is een essentieel vervolg op detentie, maar de opgave is niet 

gering. Voor praktijkwerkers is nazorg een methodische uitdaging, 

omdat de risico’s groot zijn: ex‑gedetineerden hebben doorgaans 

op veel gebieden problemen, en de samenleving ontvangt hen niet 

altijd met open armen. Voor beleidsmakers is nazorg een complex 

thema, omdat veel verschillende instanties en organisaties de bege‑

leiding rond ex‑gedetineerden moeten aanbieden en afstemmen. 

Hoe kan de wetenschap hierbij helpen, zodat praktijk en beleid een 

‘evidence‑based’ karakter krijgen, met meer kansen op succes? Deze 

Engelstalige conferentie op 10 november 2009 gaat op deze vragen 

in. Daarbij passeren drie thema’s de revue: Practice, Research & 

Development en Policy, waarbij steeds Amerikaanse en Canadese 

deskundigen een voordracht houden, gevolgd door een verdiepende 

discussie met Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Speciale 

gastspreker is Linda Gibbs, Deputy Mayor New York City.

Het congres wordt afgesloten met de lectorale rede van Bas 

Vogelvang.
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Datum: 10 november 2009

Locatie: Den Bosch, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Informatie en aanmelding: www.avans.nl/smartsite.shtml? 

ch=def&id=35398&ms=&em=&sm=

Jubileumcongres Panopticum
Congres ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het tijd‑

schrift Panopticum. Het doel is aandacht te besteden aan de drie 

kernthema’s waarop het tijdschrift zich richt: strafrecht, crimino‑

logie en forensisch welzijnswerk, met speciale aandacht voor de 

veranderingen die zich in dertig jaar hebben voltrokken. ’s Ochtends 

houdt René van Swaaningen (Erasmus Universiteit) een lezing,  

’s middags Cyrille Fijnaut (Universiteit van Tilburg). Daarnaast zijn 

er drie workshopsessies.

Datum: 12 november 2009

Locatie: Gent

Informatie en aanmelding: www.maklu.be/nieuwsbrieven/ 

panopticon30/uitnodiging.html

De forensische psychiatrie en haar grensgebieden
Deze studiemiddag vindt plaats naar aanleiding van de publicatie 

van het boek De forensische psychiatrie en haar grensgebieden – 

 actualiteit, geschiedenis en toekomst, onder redactie van T.I. Oei 

en M.S. Groenhuijsen. Sprekers deze middag zijn: Minet de Wied 

( Universiteit Utrecht) over empathie, de psycholoog Silvia Lammers 

over risicotaxatie, de psycholoog Jan Willem van den Berg over 

het Delict scenario in tbs‑groepsbehandeling, de psychiater Kris 

Goethals over tbs en klinische differentiatie en de psychiater 

Gerben Meynen over toerekeningsvatbaarheid en vrije wil.

Datum: 13 november 2009

Locatie: Universiteit van Tilburg

Informatie en aanmelding: t.i.oei@uvt.nl; www.uvt.nl/faculteiten/

frw/departementen/strafrecht/studiedag/

Beleggen in gebakken lucht
Beleggingsfraude doet zich in velerlei vormen voor, is van alle 

 tijden en kan iedereen die aan beleggen doet, treffen. De omvang 

van de fraudes en het aantal slachtoffers blijven stijgen. Door 

gebrek aan liquiditeiten als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis 

wordt een verdere toename van het aantal aan het licht gekomen 
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beleggingsfraudes verwacht. Steeds meer beroepsgroepen krijgen 

professioneel met deze fraudes te maken. Herkennen, bestrijden 

en voorkomen van fraude met beleggingsproducten staan centraal 

tijdens dit middagcongres. Gesproken wordt over de verschillende 

vormen van beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggings‑

fraude in een vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en 

praktische mogelijkheden om beleggingsfraude aan te pakken, en 

de mogelijkheden voor de slachtoffers om hun schade te beperken.

Bezoekers ontvangen gratis het nieuwste boek in de reeks SSR‑

publicaties, Beleggen in gebakken lucht, geschreven door Frans 

Roest, m.m.v. Rogier Stijnen.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, zijn de verschil‑

lende vormen van beleggingsfraude, voorbeelden uit het verleden, 

bestuursrechtelijke handhaving en toezicht, de rol van toezicht‑

houders zoals de AFM en de DNB, preventieve maatregelen en 

voorlichting.

Datum: 19 november 2009

Locatie: Regardz Hotel Heerlickheijd van Ermelo

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.net/nieuwsbriefcms/

nieuwsbrief/nwb14/beleggen‑in‑gebakken‑lucht‑14.html

50 jaar Tijdschrift voor Criminologie
Een discussiemiddag over het jubileumnummer ’50 jaar TVC’ (juni 

2009) met borrel na afloop. Sprekers en agenda worden nog bekend‑

gemaakt.

Datum: 20 november 2009

Locatie: WODC, Den Haag

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl/tvc; c.h.de.kogel@

minjus.nl, tel. 070‑3706587

Forensisch psychiatrische zorg
Studiedag naar aanleiding van het parlementaire onderzoek van de 

commissie‑Visser. Centraal staat de vernieuwing van de forensische 

zorg. Het wetsvoorstel Wet forensische zorg beoogt de samenwerking 

tussen de forensische zorg in penitentiaire inrichtingen, tbs‑klinie‑

ken en de reguliere geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Het 

terugdringen van recidive is daarbij een belangrijke doelstelling. 

Wat houdt dit wetsvoorstel in en wat zijn de gevolgen voor zowel de 

rechtspraktijk als behandelaars en inkopers? Welke rol spelen het 

Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) en Forensisch Psychiatrisch 
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Toezicht (FPT) bij het terugdringen van recidive? Ook komt de vraag 

aan de orde hoe GGZ‑instellingen goede ambulante forensische 

zorg in penitentiaire inrichtingen kunnen bieden. De voordrachten 

in de ochtend zijn gewijd aan deze actuele ontwikkelingen. ’s Mid‑

dags kunnen deelnemers kiezen uit twee interactieve sessies.

Datum: 26 november 2009

Locatie: Aristo, Amsterdam

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/

forensische_zorg/inschrijven

Cross‑border crime inroads on integrity
The 11th Cross‑border Crime Colloquium will be hosted by Ghent 

University. The discussion will center around the following themes:

– Corruption: nature and manifestations in the ‘old’ and ‘new’ EU

– Integrity, transparency and quality of policy making: organised 

crime and money‑laundering

– Financial criminality

– Crime‑money threat and the financial integrity (of financial insti‑

tutions)

– Fraud and deceit: victimising the public

– Combating corruption, fraud and crime‑money

Datum: 26‑27 november 2009

Locatie: Universiteit Gent

Informatie en aanmelding: www.ircp.org/uk/publ_detail.

asp?ref=Publications%20list&id=872

State Crime
Interstedelijke Criminologie Dag, georganiseerd door Corpus 

Delicti, Crime Does Pay en Criminologie in Actie, met als thema 

State Crime. Hierbij valt onder andere te denken aan genocide, 

etnisch geweld, oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en 

corruptie. Wat houden deze vormen van criminaliteit in, wie zijn de 

slachtoffers, wie zijn de daders, en hoe wordt hiermee omgegaan?

Datum: 27 november 2009

Locatie: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Leiden

Informatie en aanmelding: www.icdag.nl

Kwaliteit in de keten
Op deze CPS‑studiedag staat het begrip ‘kwaliteit’ centraal, en de 

wijze waarop hieraan in de veiligheidsketen invulling wordt gege‑
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ven. Wat betekent ‘kwaliteit’ volgens de verschillende partners 

van de keten en hoe gaan ze daarmee om? Wat is de academische 

visie en waar ziet zij succes‑ en verbeterpunten in de keten? Tij‑

dens de studiedag wordt aan de hand van praktische voorbeelden 

gediscussieerd. Deze voorbeelden komen uit politiekringen en van 

ketenpartners, zoals de zittende en de staande magistratuur. Verder 

wordt aandacht geschonken aan voorbeelden die een duidelijke ver‑

betering van het eindresultaat voor de burger‑klant aantonen.

Datum: 1 december 2009

Locatie: Schaarbeek, De Factorij

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps; secretariaat@

politiestudies.be

Ciroc‑seminar Piraterij
Een seminar over piraterij, aard en omvang, oorzaken en reacties 

vanuit de samenleving.

Nadere informatie volgt op de website van Ciroc.

Datum: 9 december 2009

Locatie: Universiteit Utrecht

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

Rechtshandhaving in België en Nederland
De onderwerpen van het door de Universiteit Gent georganiseerde 

symposium betreffen politiehervorming in België en Nederland, 

rondtrekkende daders, samenwerking in strafzaken in de EU en 

drugs in de Benelux, telkens met twee inleiders en twee responden‑

ten, respectievelijk uit België en Nederland. Aansluitend aan het 

symposium reikt de universiteit een eredoctoraat uit aan de Neder‑

landse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat 

is een waardering voor de maatschappelijke impact van zijn werk en 

de geregelde en intense samenwerkingsverbanden met de Universi‑

teit Gent.

Datum: 10 december 2009

Locatie: Universiteit Gent, aula

Informatie en aanmelding: els.debusser@ugent.be

Tien jaar politiehervorming België
De slotdag van een studiedagenreeks naar aanleiding van het 

evaluatierapport van de Federale Politieraad. Het motto van 

deze dag is: ‘Vooruit koersen! Een toekomstvisie op de Belgische 
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politie’. De hervorming van de politie, waarbij de rijkswacht, de 

gerechtelijke politie en de gemeentepolitie tien jaar geleden werden 

geïntegreerd, was het voorwerp van een grondige evaluatie door de 

Federale Politieraad. De algemene conclusie is dat de hervorming 

geslaagd is, maar er blijven heel wat verbeterpunten die op korte of 

op lange termijn aangepakt moeten worden.

Op deze slotdag zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie uitgenodigd om afsluitend hun mening te geven over de 

consequenties van het rapport.

Datum: 1 februari 2010

Locatie: nog onbekend

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be en secretariaat@

politiestudies.be

Analyzing Developmental Trajectories
Developmental trajectory analysis has been introduced in crimi‑

nology by prof. Daniel Nagin (Carnegie Mellon University) and is 

extensively used in the field for analyzing the course of behaviour 

over time. Prof. Nagin is offering an English language three‑day 

workshop, presenting a theoretical underpinning as well as hands‑

on computer lab exercises in estimating, analyzing and interpreting 

trajectory models. The Netherlands Institute for the Study of Crime 

and Law Enforcement NSCR in Amsterdam is hosting this work‑

shop, in cooperation with the Department of Criminology of the 

Vrije Universiteit Amsterdam. It is aiming at researchers in the field 

of developmental criminology and psychology. The workshop can 

accommodate some thirty people, and is primarily meant for Euro‑

pean researchers.

Datum: 27‑29 april 2010

Locatie: NSCR, Amsterdam, The Netherlands Institute for the Study 

of Crime and Law Enforcement

Informatie en aanmelding: nscr@nscr.nl (stating ‘ADT‑Workshop’ in 

the subject line)
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WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie‑ en preventie‑

strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechts-

handhaving);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑

daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑

minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits vormen, 

justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts pleging, 
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑

lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De 

geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑thesaurus. 

De oorspronkelijke WODC‑thesaurus is nog te vinden op de WODC‑

website (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop 

‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@min‑

jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onder‑

zoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑

 series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten 

in de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact 

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen 

de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de 

series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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Onderzoek en Beleid (O&B)

Laan, A.M. van der, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts, Th.A.H. 
Doreleijers
Criminogene en beschermende 

factoren bij jongeren die een 

basisraadsonderzoek ondergaan; 

een verkennende inventarisatie 

van de mate van zorg en van 

risico- en beschermende 

factoren gesignaleerd door 

raadsonderzoekers

2009, O&B 276

Wartna, B.S.J.
In de oude fout; over het meten 

van recidive en het vaststellen 

van het succes van strafrechte-

lijke interventies

2009, O&B 275

Ridder, J. de, C.M. Klein 
 Haarhuis, W.M. de Jongste
De CEAS aan het werk; bevindin-

gen over het functioneren van de 

Commissie Evaluatie Afgesloten 

Strafzaken 2006-2008

2009, O&B 274

Gosselt, J.F., J.J. van Hoof, 
M.D.T. de Jong, B. Dorbeck‑
Jung, M.F. Steehouder
Horen, zien en verkrijgen? Een 

onderzoek naar het functione-

ren van Kijkwijzer en PEGI (Pan 

European Game Information) ter 

bescherming van jongeren tegen 

schadelijke mediabeelden

2009, O&B 273

Gestel, B. van, m.m.v. 
R.F.  Kouwenberg,M.A. Verhoe-
ven, M.W. Verkuylen
Vastgoed & fout; een analyse van 

twaalf strafrechtelijke opspo-

ringsonderzoeken naar illegale 

en criminele praktijken in de 

woningsector

2008, O&B 272

Eggen, A.Th.J. (CBS), 
S.N.  Kalidien (WODC) 
 (eindred.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2007; 

ontwikkelingen en samenhangen

2008, O&B 271

Kogel, C.H. de
De hersenen in beeld; 

neurobiologisch onderzoek en 

vraagstukken op het gebied van 

verklaring, reductie en preventie 

van criminaliteit

2008, O&B 270

Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for 

converging technologies. Impact 

on the constitutional state and 

the legal order

2008, O&B 269

Laan, A.M. van der,  
L. Vervoorn, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie 

naar emotionele verwerking van 

justitiële vrijheidsbeneming door 

jongeren

2008, O&B 268
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Klein Haarhuis, C.M., 
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindin-

gen uit evaluaties van wetten

2008, O&B 267

Guiaux, M., A.H. Uiters, 
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen; 

beleid en de maatschappelijke 

positie in nationaal en interna-

tionaal perspectief

2008, O&B 266

Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006; 

toegankelijkheid, continuïteit en 

kwaliteit van de dienstverlening

2008, O&B 265

Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten 

criminaliteit en hun daders

2008, O&B 264

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delin-

quenten en forensisch psychia-

trische patiënten; effectiviteit 

en veronderstelde werkzame 

mechanismen

2008, O&B 263

Boom, A. ten, K.F. Kuijpers, 
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van 

delicten; een systematische litera-

tuurstudie naar behoeften zoals 

door slachtoffers zelf geuit

2008, O&B 262

Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur 

2006; toegankelijkheid, continuï-

teit en kwaliteit van de dienst-

verlening

2008, O&B 261

Kunst, M.J.J., S. Schweizer, 
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld, 

posttraumatische stress en 

arbeidsverzuim in penitentiaire 

inrichtingen

2008, O&B 260

Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrech-

telijke Opvang Verslaafden (SOV)

2008, O&B 259

Spapens, A.C.M., H.G. van 
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v. 
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt

2008, O&B 258

Dijk, J. van, J. van Kesteren, 
P. Smit
Criminal victimisation in inter-

national perspective; key findings 

from the 2004-2005 ICVS and 

EU ICS

2007, O&B 257

Tollenaar, N., R.F. Meijer, 
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom, 
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en 

zeer actieve veelplegers in kaart 

gebracht

2007, O&B 256

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2006; ontwikkelingen en 

samenhangen

2007, O&B 255

Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over 

de werking van interventies ter 

versnelling van civiele procedures

2007, O&B 254
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Struiksma, N., J. de Ridder, 
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke en 

strafrechtelijke handhaving van 

milieuwetgeving

2007, O&B 253

Bunt, H.G. van de, E.R. Kleemans
Georganiseerde criminaliteit in 

Nederland; derde rapportage op 

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2007, O&B 252

Mheen, D. van de, P. Gruter 
(red.)
Helingpraktijken onder de loep; 

impressies van helingcircuits in 

Nederland

2007, O&B 251

Jennissen, R.P.W., J. Oudhof 
(red.)
Ontwikkelingen in de maatschap-

pelijke participatie van allochto-

nen; een theoretische verdieping 

en een thematische verbreding 

van de Integratiekaart 2006

2007, O&B 250

Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na 

opheffing van het bordeelverbod

2007, O&B 249

Stokkom, B.A.M. van, 
H.J.B. Sackers, J‑P. Wils
Godslastering, discriminerende 

uitingen wegens godsdienst en 

haatuitingen; een inventarise-

rende studie

2007, O&B 248

Poot, C.J. de, E.W. Kruisbergen
Kringen rond de dader; groot-

schalig DNA-onderzoek als 

 instrument in de opsporing

2006, O&B 246

Laan, A.M. van der, 
M. Blom, m.m.v. C. Verwers, 
A.A.M. Essers
Jeugddelinquentie: risico’s en 

bescherming; bevindingen uit de 

WODC Monitor Zelfgerappor-

teerde Jeugdcriminaliteit 2005

2006, O&B 245

Ferwerda, H.B., I.M.G.G. van 
Leiden, N.A.M. Arts,  
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten 

van Halt beschreven

2006, O&B 244

Sikkel, D., P.G.M. van der 
Heijden, G. van Gils
Methoden voor het schatten van 

de omvang van verborgen popu-

laties, in het bijzonder illegale 

vreemdelingen

2006, O&B 243

Faure, M.M.G., C.A.R. Moerland
Griffierechten; een vergelijkende 

beschrijving van griffierechten- en 

vergelijkbare stelsels in een aantal 

landen van de Europese Unie

2006, O&B 242

Aebi, M.F., K. Aromaa, 
B. Aubusson de Cavarlay, 
G. Barclay, B. Gruszczyñska, 
H. von Hofer, V. Hysi, 
J.‑M. Jehle, M. Killias, P. Smit, 
C. Tavares
European Sourcebook of Crime 

and Criminal Justice Statistics – 

2006 (third edition)

2006, O&B 241
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Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal, 
Rapportage België E. Neven, 
G. Vervaeke
Gewelds- en zedendelinquenten 

met een psychische stoornis; wet-

geving en praktijk in Engeland, 

Duitsland, Canada, Zweden en 

België

2006, O&B 240

Knaap, L.M. van der, 
L.T.J.  Nijssen, S. Bogaerts
Geweld verslagen? Een studie 

naar de preventie van geweld in 

het publieke en semi-publieke 

domein

2006, O&B 239

Bruin, D.E., C.J.M. Meijerman, 
F.R.J. Leenders, R.V. Braam
Verslingerd aan meer dan een  

spel; een onderzoek naar de aard  

en omvang van kansspelproble-

matiek in Nederland

2006, O&B 238

WODC-Cahiers

Moolenaar, D.E.G., B.J. 
Diephuis, S.N. Kalidien, E.C. 
Leertouwer, F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte Justitiële 

Ketens t/m 2014; beleidsneutrale 

ramingen

Den Haag, WODC/RvdR, 2009

Cahier 2009‑8

Gestel, B. van, M.A. Verhoeven
De praktijk van de 

programmatische aanpak 

mensenhandel; plan- en 

procesevaluatie van een pilot

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑7

Moolenaar, D.E.G., F.P. van 
Tulder, M. van Gammeren-
Zoeteweij
Terug naar de toekomst; het 

beroep op Justitie, 1997-2007: 

raming en realisatie

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑6

Zaalberg, A., H. Nijman, 
E. Bulten, L. Stroosma, 
C. van der Staak
Voeding en agressieregulatie

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑5

WODC en IND
Internationale gezinsvorming 

begrensd? Een evaluatie van de 

verhoging van de inkomens- en 

leeftijdseis bij migratie van 

buitenlandse partners naar 

Nederland

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑4

WODC en Universiteit 
 Maastricht
Migratie naar en vanuit 

Nederland; een eerste proeve van 

de Migratiekaart

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑3

Laan, A.M. van der, R. Kea, 
m.m.v. C. Verwers, L. Vervoorn
De Stop-reactie; een 

procesevalua tie

Den Haag, WODC, 2009,

Cahier 2009‑2
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Laan, A.M. van der, R. Kea, 
C. Verwers, m.m.v. L. Vervoorn
De Stop-reactie; een 

 planevalua tie

Den Haag, WODC, 2009

Cahier 2009‑1

Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst, 
W.H. Smeenk, R.F. Kouwenberg
De opsporing verruimd? De 

Wet opsporing terroristische 

misdrijven een jaar in werking

Den Haag, WODC, 2008 

Cahier 2008‑9

Klein Haarhuis, C.M.
Geschilgedrag; verklaringen bij-

eengebracht

Cahier 2008‑8

Guiaux, M.,  M. Tumewu
Mediation Monitor 2008; 

tussenrapportage

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑7

Moolenaar, D.E.G., B. Diephuis, 
M. van Gammeren‑Zoeteweij,  
S. Kalidien, E.C. Leertouwer, 
F.P. van Tulder
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens 2013; beleidsneutrale 

ramingen

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑6

Molleman, T., m.m.v. M.J. van 
Sandijk
Psychometrische kwaliteit 

van en de verbanden tussen 

de gedetineerdensurvey en 

de BASAM-DJI; voorstudie in 

het kader van het onderzoek 

Benchmark Gevangeniswezen

Den Haag, WODC, 2008

Cahier 2008‑5

Kromhout, M.H.C., H. Wubs, 
E.M.Th. Beenakkers
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