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Dieren zijn net mensen





Elkaar een beetje leren kennen

Bij welke categorie dieren bent u het meest betrokken?

Landbouwhuisdieren

Gezelschapsdieren/recreatiedieren

Natuurdieren

Proefdieren



Elkaar een beetje leren kennen

Bent u in het bezit van een gezelschapsdier?

Nee

Ja



Elkaar een beetje leren kennen

Wat doet u, wat is uw achtergrond?

bedrijfsmatig verbonden (ondernemer, dierenarts, …)

NGO

Overheid (beleid, handhaving, controle)

Onderzoek



Welke overtuiging past het beste bij u?

Mens is gelijk aan dier

Mens is superieur aan een dier maar moet goed zorgen voor een dier

Elkaar een beetje leren kennen

Onderscheid in dier-categorieën: sommige zijn gelijk (bijv. huisdier) 

en andere zijn ondergeschikt (bijv. ongedierte)





Wat schuurt er dan?

• De wetgever neemt als uitgangspunt dat alle dieren wezens met gevoel zijn 
(EU/NL) en dat aan alle dieren intrinsieke waarde wordt toegekend (NL).

• Dus de vlo, de teek en de hond zijn wezens met gevoel en intrinsieke waarde.

• De wetgever noemt geen ‘moreel standaard dier’. 

• Het gedomesticeerde ‘ huisdier’ (de hond en het paard?) 

• De kring van ‘ moreel gerechtigden’ groeit enorm (wilde dieren, insecten, 
vissen). En wat nu?



Wat schuurt er nog meer?

• Morele opvattingen over welzijn en gezondheid gevoed door antropomorfisme

we kennen aan (gedomesticeerde) dieren bewustzijn toe, intelligentie, taal, opvattingen, 
toekomstverwachtingen, het verlangen om de toekomst te coördineren, voorstellingen over de 
dood etc.

• Onze taal is doorspekt met vooroordelen over dieren 

we maken categorieën dieren die we snoeihard buiten het morele domein plaatsen althans 
ongemotiveerd discrimineren. Zij behoren tot de ziekteverspreiders, de plaagdieren, de 
ondieren, de griezeldieren

• We kunnen maar niet aanvaarden dat de natuur echt bestaat en dat de wetten 
van de natuur niet samenvallen met de morele wet. Paarden in de OVP.



Hoe verder?

• Minder antropomorfisme en meer ethologie en ecologie om het lijden 
van dieren te zien, te voorkomen en te verhelpen

• Enkele ‘morele standaard dieren’ tot leven wekken.                              
Vissen en insecten, wilde dieren, gedomesticeerde dieren etc. 

• De taal zuiveren. Van dichters en romanciers tot Disney.



Intrinsieke waarde

Toekenning van intrinsieke waarde aan dieren 

betekent dat alle dieren gelijke belangen hebben en 

een gelijke behandeling verdienen.

= = = = =



Diergedrag

Wij moeten van ethologen leren hoe en met welk doel 

dieren zich gedragen / wanneer dieren het goed hebben 

en ons minder laten leiden door antropomorfisme.



Wreedheid en onverschilligheid jegens dieren 

heeft niets met taal en gewoonten te maken.

Stelling



Welke overtuiging past het beste bij u?

Mens is gelijk aan dier

Mens is superieur aan een dier maar moet goed zorgen voor een dier

Onderscheid in dier-categorieën: sommige zijn gelijk (bijv. huisdier) 

en andere zijn ondergeschikt (bijv. ongedierte)

Is er iets veranderd?




