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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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