
Grondrechten voor dieren? – Ja, natuurlijk! 
 
De natuur stond de afgelopen weken behoorlijk in de belangstelling. Zo was daar eerst het in werking 
treden van het Kyoto-verdrag, vervolgens de dreigende overstroming van Nederlands grondgebied in 
de komende tien tot vijftien jaar door het vermeende broeikaseffect, toen de Engelse commotie 
omtrent de vossenjacht, en dan nu Groenlinks dat opnieuw wil debatteren over de grondrechten van 
dieren. Ik kan me voorstellen dat vooral dat laatste bij veel mensen weerstand oproept. Is het niet een 
idioot idee van Femke Halsema om de rechten van dieren in de grondwet vast te leggen? Kun je 
überhaupt spreken van rechten van dieren en in welk opzicht dan? Geraken we hier niet in ijle, groen-
gekleurde, Greenpeace-achtige atmosferen? Toch denk ook ik dat de tijd is rijp om deze kwesties 
eindelijk eens op de agenda te zetten en ons fundamenteel te bezinnen op de relatie mens en natuur en 
daarmee de omgang van de mens met natuurlijke (voedsel)bronnen. 
 
Onze omgang met de natuur is al eeuwenlang gekarakteriseerd door een sterk antropocentrisme. In al 
ons denken en ons doen staat de mens (en dan vooral het menselijk individu) centraal. Waar komt dat 
vandaan? De historicus Lynn White Jr. schreef in 1967 in het beroemde blad Science een 
controversieel en sindsdien vaak herdrukt artikel over de “historische wortels van onze ecologische 
crisis”. White meende dat het vooral het christelijk idee dat de mens is geschapen naar het beeld Gods 
heeft aangezet tot een grenzeloos misbruik van de natuur. Want door een vermenging van joods-
christelijk en neo-Platoons gedachtengoed was het idee ontstaan dat de mens niet een natuurlijk wezen 
was, maar zich als het ware in een tussenruimte bevond tussen Gods wereld en de geschapen natuur. 
Het menselijk lichaam met zijn dierlijke neigingen stond dicht bij de geschapen wereld, terwijl de 
ongeschapen ziel dichter bij God stond. Zich beroepend op dit beeld-Gods idee meende reeds Francis 
Bacon dat de mens de natuur moest onderwerpen – een idee dat aan het begin van het 
Verlichtingstijdperk door Descartes werd overgenomen. Descartes staat volgens veel filosofen aan het 
begin van veel ellende als het gaat om ideeën over mens en wereld.  
 
In zijn Discours de la Méthode dat in  1637 in Leiden werd gepubliceerd betoogde Descartes dat 
dieren machines, robots, waren. Zelfs zijn eigen geliefde hond, Monsieur Grat, werd door hem 
beschouwd als een zielloos, zelfbewegend mechanisme. Zoals de Groningse psycholoog Douwe 
Draaisma in zijn boek Het verborgen raderwerk uit 1990 pakkend beschrijft, stond Descartes’ 
dualisme van lichaam en geest aan de basis van deze voorstelling. De ideeën van Descartes hadden (en 
hebben in bepaalde kringen nog altijd) enorme invloed op het Westers denken. Eén van de 
consequenties van Descartes ideeën was dat, aangezien machines geen emoties hadden of pijn konden 
lijden, het bij dieren aan dezelfde eigenschappen ontbrak. Dieren waren gevoelloze dingen. En net 
zoals je een machine kon demonteren om achter zijn werkingen te komen, zo kon dat ook bij dieren. In 
de zestiende eeuw sneed Vesalius, alvorens hij dieren levend ontleedde, de zenuwen naar de 
stembanden door. Anderen bonden de bek van het proefdier dicht. Het lawaai dat de dieren 
produceerden terwijl ze levend ontleed werden – wat vergeleken werd met het lawaai dat de 
demontage van een machine met zich meebrengt – was immers bijzonder hinderlijk bij het minutieuze 
snijwerk dat toenmalige geleerde mannen in naam der wetenschap verrichtten.  
 
Met een dodelijke ironie schrijft Draaisma vervolgens in het reeds genoemde boek: “Onze cultuur kent 
nauwelijks aanhangers van de theorie dat dieren geen gevoel hebben; tegelijkertijd vindt in de bio-
industrie een maatschappelijk aanvaarde dierenmishandeling plaats op een schaal die door geen enkele 
vroegere samenleving is overtroffen. De ware bête machine is het dier dat men louter ter wille van 
onze consumptie produceert, zo nodig reconstrueert en tenslotte weer demonteert” (96). 



 
In het geval van Descartes wordt pijnlijk duidelijk dat onze omgang met dier en natuur ten diepste 
weerspiegelt hoe we onszelf zien, hoe we onze eigen rol in het geheel evalueren. Vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot de laat-Moderne tijd is Descartes’ dualisme en de daaraan ten grondslag liggende 
christelijke voorstelling van de mens als geschapen naar het beeld Gods als het centrale mensbeeld 
gehanteerd. En ook het Baconiaanse idee van “kennis is macht”, waarop onze huidige wetenschap en 
technologische beheersingsdrang gestoeld is, maakt duidelijk hoe antropocentrisch ons wereldbeeld in 
feite is. Vandaag de dag echter wordt dat antropocentrische mensbeeld door de moderne mens- en 
natuurwetenschappen stukje bij beetje gesloopt. De mens wordt langzaam uit het middelpunt van het 
universum verdreven. 
 
Het afbraakproces van het antropocentrische wereldbeeld begint bij de grote Copernicaanse wending. 
Copernicus hanteerde reeds als wiskundig model het idee dat de aarde niet in het middelpunt van het 
heelal staat, maar de zon. De aarde was een bolletje dat rond de zon tolde. Door zijn ondiplomatieke 
handelen haalde Galileo zich vervolgens een pauselijke veroordeling op de hals door te stellen dat 
Copernicus’ idee  niet slechts een wiskundig model was, maar werkelijkheid. De huidige astronomie 
heeft aangetoond dat de aarde een onbeduidend stofje is in de pels van het universum. Niet alleen staat 
de aarde niet langer centraal in het heelal, ook de zon is nu verbannen naar de rand van ons 
Melkwegstelsel. Sinds de doorbraak van Einsteins relativiteitstheorieën (!) wordt het idee van een 
centrum van het heelal überhaupt als een illusie verworpen. En ons Melkwegstelsel bleek maar een 
middelmatig exemplaar in vergelijking met andere. 
 
Dat afbraakproces ging vervolgens verder bij Darwin. Darwins On the Origin of Species (1859) 
tezamen met zijn The Descent of Man (1870) laten zien dat Darwin meende dat er een zekere 
continuïteit was tussen de natuur en de mens. Hoewel Darwin dit niet beoogd had, werkte deze kennis 
relativerend ten aanzien van de positie van de mens in de natuur. De mens was niet langer een 
“tussenwezen”, maar werd voluit een natuurlijk product met een eigen evolutionaire historie die 
gekenmerkt werd door toevalligheden. Die evolutionaire geschiedenis van onze soort werd door latere 
archeologische vondsten alleen maar bevestigd. Sterker nog, juist in de kennis dat de huidige 
mensensoort, Homo Sapiens Sapiens begonnen is als slechts een temidden van vele andere, nu 
uitgestorven, mensensoorten, werd de positie van de mens op nog veel radicalere wijze gerelativeerd. 
Curieus genoeg is bij Darwin tegelijkertijd met de relativering van de mens een veranderende houding 
ten aanzien van dieren merkbaar: in 1872 verscheen Darwins The Expression of the Emotions in Man 
and Animals. In dit boek betoogt Darwin dat ook de emotionele expressies bij mens en dier door 
evolutionaire processen zijn ontstaan. Echter, anders dan Descartes erkende Darwin uitdrukkelijk dat 
dieren gevoel en emoties hadden!  
 
Aan het begin van de twintigste eeuw vond er ook in het denken over de menselijke geest en de ziel 
een kentering plaats die tot de verdere relativering van het mensbeeld zou bijdragen. De bevindingen 
van Sigmund Freud lieten reeds ondubbelzinnig zien dat psychische gesteldheden ook lichamelijke 
effecten konden hebben. Er moest dus een relatie zijn tussen de menselijke geest en het lichaam. Bij 
Descartes was de relatie tussen lichaam en geest altijd problematisch gebleven, ondanks zijn ad hoc 
oplossing om de pijnappelklier als het raakpunt van beide voor te stellen. Freuds bevindingen stelden 
nu een ander mechanisme in werking, dat uiteindelijk ook de ondergang zou betekenen van zijn eigen 
psychoanalytische school in het voordeel van huidige, meer medicinaal-gerichte benaderingen: geest 
en lichaam zijn een geheel, een zogenaamde “psychosomatische” eenheid. Van een dualisme tussen 
geest en lichaam is nu alleen nog metaforisch sprake, in het ingesleten taalgebruik, terwijl 
psychologen, filosofen en theologen meer en meer neigen naar een algehele afschaffing van het 



zielsbegrip. Dus ook hier wordt de speciale positie van de mens tussen natuur en bovennatuur 
gerelativeerd en de mens tot het natuurlijke beperkt. 
 
Daar komt bij dat primatologen, zoals Frans de Waal, ons reeds geruime tijd de spiegel voorhouden 
van het gedrag van chimpansees en bonobo’s. In zijn The Ape and the Sushi Master gaat De Waal 
zelfs zover om veel culturele uitingen die wij als typisch menselijk beschouwen, te relateren aan het 
gedrag van onze naaste verwanten. Zelfs kunst lijkt niet iets typisch menselijks, maar schilderkunst 
kan ook reeds bij chimpansees gevonden worden. Sociobiologen menen zelfs dat onze ethische ideeën 
en praktijken uiteindelijk tot evolutionaire processen gereduceerd kunnen worden. Met andere 
woorden: ook onze menselijke cultuur is blijkbaar niet zo bijzonder als we altijd hebben gedacht. 
 
Ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven. Wat echter wel duidelijk mag zijn, is dat er sinds de 
Verlichting en dan met name met de opkomst van de moderne mens- en natuurwetenschappen, een 
beweging gaande die je kunt beschrijven als een opwaardering van de natuur en daarmee verbonden 
een relativering van de status van de mens. Filosofen en theologen worden, juist door de voortdurend 
toenemende kennis van de natuurlijke wereld, gedwongen hun antropologieën te herzien en daarin ook 
de rol van en de interactie met de natuurlijke Umwelt nadrukkelijk te betrekken. 
 
Houdt dit veranderde mens- en wereldbeeld nu ook in dat de mens nu als een “waarde-loos” wezen 
wordt beschouwd? Ik meen van niet. Want juist in die relativering van de mens kun je een ongelooflijk 
waardevolle eigenschap van de mens ontwaren: want de mens is in staat om zichzelf te relativeren ten 
behoeve van een ander, of die ander nu een individu van dezelfde soort is of dat het gaat om andere 
soorten. Hoewel altruïsme (het zichzelf wegcijferen ten behoeve van een ander) ook bij andere soorten 
voorkomt, lijkt de bewuste zelfrelativering van mensen iets typisch menselijks te zijn. Mensen kunnen 
nadenken over hun eigen rol en over hun positie ten aanzien van andere wezens in een groter geheel. 
En aan de hand van die reflectie kunnen ze ook hun handelen aanpassen. En juist in het ruimte maken 
voor anderen en voor andere wezens schuilt een bijzondere eigenschap die eigen is aan de menselijke 
soort. 
 
En juist dat laatste is wat Femke Halsema voor ogen heeft: ruimte maken voor andere soorten, voor 
dieren. Het vastleggen van de rechten van niet-menselijke wezens in een grondwet is hier een symbool 
van. Het is alleen de mens die de rechten van niet-menselijke wezens in een grondwet kan vastleggen. 
Andere dieren kunnen dat niet. Het is dan ook niet zo dat door het vastleggen van de rechten van 
dieren in een grondwet de mens in waarde inboet – nee, juist een dergelijke beslissing siert de mens. 
Het is een teken dat de mens niet gebonden is aan een evolutionair proces waarin het recht van de 
sterkste geldt en de zwakke altijd het onderspit delft. Nee, een dergelijke beslissing zou betekenen dat 
de mens in staat is om zich voor een deel uit de greep van de evolutie te ontworstelen.  
 
De keerzijde is dat het dan ook als primitief gedrag kan worden beschouwd wanneer er mensen 
zouden zijn die zich tegen een dergelijk proces zouden verzetten. Dergelijke mensen staan in mijn 
ogen nog op hetzelfde niveau als de karikaturale holbewoner in dierenvel en met knuppel. Immers, ik 
zei al dat hoe we met de natuur omgaan, iets zegt over hoe wij onszelf zien en onze eigen plaats in de 
natuur waarderen. Alleen al daarom zou iedere partij het voorstel van Halsema moeten ondersteunen – 
hoewel uiteraard over de details van haar voorstel nog wel enige discussie zal volgen. Bovendien is, 
historisch gezien, de tijd rijp om deze kwestie op de politieke agenda te zetten. Het is niet meer dan 
een natuurlijke stap. Het kabinet Balkenende heeft de mond vol van normen en waarden. De natuur 
kent geen normen en waarden. Het is de mens die normen en waarden kan erkennen en dus ook een 



waardering over ander leven uit kan spreken. Het vastleggen van grondrechten van andere schepselen 
is een natuurlijke, logische en voluit menselijke volgende stap.  
 
Misschien dat we, nadat we de grondrechten van dieren hebben erkend, ons dan vervolgens kunnen 
bezinnen op de kwestie hoe we als mensen, Homo sapiens sapiens, respectvol met elkaar zouden 
kunnen omgaan. Maar wie weet is dat nog net een stap te ver… 
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