Tweesporenbeleid
kan het
doden van dieren regelen
Ats voorlopervan dc ve lchre Algemene
N4i.Íeselvin Resuur (AMÍB) hLam her
m i n i s r e r iveá nL N V i n 1 9 9 7m * e e n
zogcmDd àÊvcgii8,kidcrin dc vonn van
eenstroonrdiagmm.
Daarinwordt het
belinsv hcÍ dier afgewosenregerher
beliDsv.n de hcns. Her besrlaruir
optenvolgende
vragenen annvoorden.Is
het dodcn i. hcr bclins vin hcr dicr?Zo ji,
dm is het roege*uan.Zo n*, rlu rolg de
yrdg: is hct h hcr bcling vu dc mcns,of
is her eengeaccepte*rJc
pnkiijkr Zo È, dan
is het roegest.|lln.
Zo Dec,d
altematiclengezocht\r
ci.
Srissenr"D. hv.sricsdie er dan nog Iiggen
zijn naruurlijk:*!Í is preciesin het belang
mn de mens,tlit is ecn gcaccrpteerde
prartijk, eo wie bep.ilt dàt?N,Íensen
denkctrdia. verschillendover,rvaurl00rer
vc.Ldiscrlssic
cn onduidclijkhcidis. ZclÊ
zoveeldat het ttx nu rtx nict gelukt is om
md eeoAMVB overde brug È konen."
Hd Urrcchtsconderzockbestonduit drie
dclcn.Ecn normaticf-cthisch
ondczoek

moesrduideliik makcnwclkenormcn en
$aaÍdeneen rolspctcnin hcr dcb* ovs ho
doden!àn dieren. Op grond vàn lireràrtrur
kwinrcn w. op nspccrcnars rcspccrroor
h{ leven','eisenwaardeen 'dieknwclzijn."
Dezeele,nenren
gcbruikrende Utrechenr
ren onder nee. om vodn re gevenran ccD
sociolosnchondcizock,drt bcsronduir een
puLrliekcnquéIc
en di(ptc-inrc.viovs.I'Ícr
dc cnquóÍ$lcÍd oagcgllanhoc de Neder

huisdieren,zodlsccn hood ofkar, ccn
hdÍer of sicrkippcn.
De dicpr.irreniews hicldcn<leondenoekersmer dierenartsen
en vertegenwoor
disc6 v.n nr.iGchàppclijkc belangenorgannaties,ovrrheid!illsrcllirgcrcn bcdrijvcn
die op eenófandcrc manicrbcvokkenzijn
biiher dodeDvln dieÉn. \íar linden zij
soederedenenoD dar re doen?
Uireindeliikis op ba{isvan allc rcsuh*en
en samenhaDgende
norm icrc !nic

Hoogopgeleiden
zijn
pragmatischer
dangedacht
hndse bevollios denkr ovcr hct dodcn vrn
producrie-cr gczclschapsdieren
en paade..
PrÍ,ducriedieÊn
wordengehoudenomdat
zeies oplevelen,bijvoorbeeldmelk, cicrcn,
vlees,ercereri.Hcr gaiÍ dan nleestalom
bo.rderijdiereozoJlsko.icn, lirkcrs cn
schaper.Gczclschapsdicren
ziin hobby-en

die beleidsmíkers
eenhrmtvrr
sescrrEven,
geli om eenÁlgcnrcncM: rrcgclvan
Bc$uur ie forDUleren.
In de velevrdgcncn cnsusscn
die rcoryelegd
zijn an respordentenpasseren
rllerlei
v,ln ccn hindcrlijkevlieg
dieÍeóen siruarics:

ror eeDsekoesrerde
huishond,eendier dat
ondngelijk lijdr, eensr.ldierdar re wcinis
produceeir,eenziek huisdierdat niet
gcopcrccrd
wordr omd.r zij! baas<en
bjFrard$ekfter- de insreepnier kan
boíen, ren huisdierdat domrvegrfgedmkt
rvordtomdat rnenhet beu is.gezonde
dierendi€ sedoodwordenr€nweseeen
dlerzickrccrisis
ercerer..TelkeDswasd€
vr.as ofmen \oor ofiesen het dodenrgn
her dier wxs,cn vooel ook wr.rom?
Asressieve honden
Ceneraliserend
vinden Nederlandendat als
dierenil sedoodhoeren wordendàt
zonderstre$ en pijn noer gcbcurcn.Vc.dcr
vinden r h* dodenwn dÈren alleen
norccl aarvarrdbarr,alsdaargegronde
rcdcncnvoor zijn. Voor de meederheid?ijn
dat ondragelijken uirzichtlooslijden v.n
het dier,de producrievan voedingsmiddclen, en bedreigingva dr vollcgezondheid
ofveiligheid.
tNen
Hetpubliek maakraerk onderscheid
en
producriediercn.
Voor
sezels.hàpsdi€re!
her dodenvm gezelschapsditen
geldrvoor
hcn doorgaam'ne, anzij', en voor
Dezeuitkomstbetekent<1atde bevoLking
veelgervlchrtoekentaanhet belangdrt
meDFDhebbenbij het dodenvrn diqcn.
Ecn producriedier,
eenvleewundbijroor
beel<],moerje dodenomdatje voedsel
nodighebt.Voor eengezelschapsdlcr
gcldt
dic noodzaaknier en ben je dus terugho"-

FIer;ee, Ènzij' bij gezekchapsdieren
b c r c k e rdr a r m c n i n p r i n c i p en i e r r v i l d a t
die dier€nsedoodNord€n,Ènzijziá en
bepaaldesituarievoordoer.In teitezijn dÍ
veleveKhillende onrrandighedenwarin
de meerderheidvu NederLmd dodcn roch
Her duldelijkrtevoorbeeldis het sc\'.]và!
eeDdier da! ondraselijken uilzichdoos
lijdr, bijvooÍbeelddoorda!het ern*ig ziek
is. Ookvindl l3chrigprocenrdat agressioe
honden a&enaalt nogen rvorden, hoervel
niet meteen.Eer* moet alt€sgedao zijn
om te zorgendat het beestniet opnieuw
l,ijt en moergeblekenzijn dàr drr nict
helpt. fien overheidwerbod
op bepaalde
hondenr*sengut het publiek te ver Allccn
individueleagresi*e dierennogen gedood

Miar lrcnscn zijr nler ii àllc goallen
consequenr.
Hoe sterkhun meninggaat
glijdcn bLijkruit de 6e vd dc bijÍande
rekker die de peperdureoperstievaneen
insewikkcldcborbreukbij zijn rwcejarjse
honclniet ka betalen.Hlj mas.ekenenop
dÈÍeÍn vàn 53,2 pbcent vàn de respon
denrcnon hcr dicr rc larcr insLapen.
Dirverure Stasen."\íe venvrhnen hij
zei:
dc,e csus dat de overgroremeerderbeid
jonse
hond en
dit kan niet,want het is een
hij is p.nna rc opcrcrcD.Toch ri de helft
dai hijsedood masworden.Ilij de dieren'
áÍsen,àgen $,edàt nienfd de hond wildc
Hoe is dat te vskhrcn? "\íe hebbenhet

Her publiekindl het ,lo,lenvon prcdudjedieren
ni\ .
zaalsbivookeeklschopen'occeptobel,
Dootnee bedoelenze andet meetdot het diel
bijvookeeldnieÍonnodispijnnoet lFen. (Fota
Vincentvon den Hoven,vaoschalen)
overgehoudcndicrcn,dus er hoon altijd
eenbaasjebii.Is hd diér in beelddd zijn
nensenheel prircipiccl regenher nodeloos
dodenervu, maargeefjede bááseen
gezicht.td drààien,con ak eenbladran
de boom cn rcnchuift hun synpathie
darrhccn.Ze kunnen?ich nàmeliikb€st
v.rplarrscnin de pe6oon en zijn pmbhmen. Het publiek is dus niet àhijd codsc
quenr.BijdierendseD is dar andcru.Door
komtvoor hen juist het
hun beroepserhiek
diér íeik n.ir vorer ah individu-

Toch lart her pui:lick nict rlles roe. H*
gezindat zijn gezondeprpegà.ibcu is mag
van 85.1 proccrr dir dier nier zom.ar een
spuirielarengeven.Dàt de vogclddr
nauwelijlsie6 vd mcrk, is blijkbaa.nÈt
genoegredenon hem re nogen dodcn.
dat dit te malen
Sr.sscn:"\Ve vernroeden
heeli mer het menselijkrcspectvoor de
va dierer. Mcn lijkt de
overlevingsdrang
neruunljkelevensLoop
vrn eeDdier re{illen
resp€ct€ren.
Dus eencigcr.ar moerzijn
gcrclschapsdier
eenzo goedmoselijkleven
biedenen ftág dI levcnnicr zonid
vroegdjdigbeÉindigcD."
\íie her gryal van de i,nge hónd en de
ptrplgarilergelijkr,zicr dàr niet go€dte
roorpellen is hoe het publiekoordeeltover

Twêêsporênbêleidkan hetdoden vu dieren rèsèlên

De bioindustrieonlstondin een tiid dol nensen
seihigcanpossie
tuetdierenhodden.Maar
met de tjjd veronderrde houdingvon het
publieLDe nettsenfokkrubijvooÀeeldwaoin
diercn on hun petswotdenCedood,rceprnu
meetk nek ap.lFaÍoyincentvan den Hoven,

'orer
vÍaagsrukken.
Stasen:
ernÍis lijdcn
is.bsoluur ge€r dlscGsie.màr ovd bijna
3ll€and{e sódlen s€I. Dlrbij nmk her
nicr uir ofh.r roo om c.ónonis.-he ,
psvchósocià]eof!ólkssedndhrids

jonscrc!. Dic s'ce ÈcrorcDziin noeilijh re
aai<ijkcr. De helfr ru de rnenserdle de
enguêteinrdde. sas her eensmet de stelling scheiden.zegtStassen.Maàr de vers.hil
''her
slacht.tlar pmrdcr roor vlccsis
ler hebbenzekerook rrs leÊijd È maken.
rcceptabel; eenhran *as het dar nree
Als È ouds MRh hèb je nmelljk vr1{
on€ns en de E$ hadgeenmening.OpmeÈ
neer begrlpxrcr anderemensen.I)at kan
kelijLis dir dc gcolcn cnoín vÍsdnrivcn
v c r k h r c rd a ro u d e r e n
h e i d o d € n!
an
Èn voord€l€'m herdÈ. bij en nan€se
l\larkant is het man-vrournerschil.Ilet
rd.d dÍ beh.ndeldmoerwoden looreen
Bij producricdi.renoordèeltlehet publiek
ges,richtsmndoening.
De kostenroor
blijkt dÍ nànn€n gemiddeldmeervriaal
dar de,r dieÍensedoo.tmochrensorden rls bchdrdcliq,ijó hoógenhrt pard z:1drie
e.ónótnis.h€e! prugrnarkchc
àrgumcnrcn
voonvarden
axn bepà de
is volclan: een
manden nletbercdcnkunncnwordcn.Nu
hinieEr, en vrotrs€n m€eÍp.incipiële.
'ji,
m i r ! - b e l e i dH. c r ' m i 6 h o u d rh d a r
vindt 86,2p.ocenrE de ondewr::gdenh*
Voor r1eiarArenis respectvoor het dierlijke
dlerenzondersres en pijn gedoodmoren
onrcpflbel dk hcr p..rd mr dc sirchrgaar. teni heelberiis,ijk, wairdoo.,€ràkd bij
sordcr. Às ccn koe nier genoegnelk mer
Degenendie herprardalseenproducriedier h e to o r < l e enli e t d o d e nu i t k o m e n .
geefi,magde boerhaarlatenslachten.
zÈn,billijkcnh.r írchto..rdcr Ziirhd.n
E.!.rdftc vcÍ.ssinglras hcr cFccr\an
'lbch
bcstarrcr veelrveers:udtgen hrt
het bovendien
eenvoo.deeldrt het Jeesvan
opleiding.Stas€n: \i'€ vemachti€ndat
dodcnv.r'ovcbodise' eendasshaanrÈs. het dier nog benurrordr. L)eregensranderr mensenmer eenhogeLeopleidingveel
Ookdar hcctr rc lulen nrt rÍkeer tegen
Íellen datherdieÍ nieronseneeslijk
krirische.zijn, omdar?€nreeranalltisch
ziekis of
herversrorenr"n de nrruurlijk lcvcns
o ràr{lijklijdi. Sllchren;cduceen haili.,
dehken,en geneigdzijn zich bij eenmorele
loop. Dat betekentdar mensenhet
vo)gens
lcn tor ccr producticrniddeL.
clirc aàDrc slul'cn.M.ar dar liikr nicr zo rc
virdcn
bellnsrijk
dar hcr dicr.en voor de
Bovendien
zou de manegehouder
tegenslagen zijn. \{t w,ndeneenrgenge*eld resultaat.
'nornarl
scctor
levenmoet hebbengehad- 3lsd€zemoeGninalculercnir ziir bcdrijfe
Sociolognchgezienkrn daarun alles
'normaal'
Itlaar Ncdcrhnden vullendat
op
doorheenspele,."De -ee, pragmaische
alleÍleimanierenin. Zo rccepreerr79,5
Dc gciilcniewdt dldends€n hebb€ner nict houdingQn de hoogopgeLei.lcn
wordr in
ptocentdet rtierengedood*orden voor
rcn moeircmcc.Ziig{cn rmdrr hcr cr
hcr ondcrzockroo zich tig vcrklmrd
hun vle* alsdir op de nonalc'lccírijd
roool on gm dat h* pa geschiktnoet
doordrt dezrgroepmlssc-hlen
àfstrndeLijker
voor de yleesproducri€
gebeu.r,1.1.1
zijn voo. lrr do.l $i:u!oor d..ls.md hcr
nMi dc siruarickijkr.
proceDrheefrgeer n.Dirg, cn 6,4 proccnr dges.hdÊ heeli.Zijvinden her inherentan
is het €rmeeoneens. l)rt l3rrsrepercenrige de nranicrmdop rviipad.ler houden.drr zc Erger le€d voorkomen
komr ongweeroverecrmcr hct rartal
gelachr worden alsze nio neer M dr eisen Dàt de sànenkvingnler alijd insrent lrer
vcgcRrit$ in onslmd, zegtSussen. Daar m de €i8€Ddrvoldoen.
wrt er met dierengeheurr,komtvolgens
rcgcnovcrsrxrrdar h€r dod
Srasendoordardc erhiekahijd in bcwcsins
voor hun bonr mair wcjDigsrcunkriigr."
is. De visiesorer wat goedis on te doen
De ondcrzoekesnàker ookzichLbu drr
verandcrcndoor rijd, culiuur cD pcrsoon.
vcrochillcnde
Lrevolkingsgroepen
anders
Zo ontsiondd. bioindusfic in ccn tiid d.r
P*udennenen in de indelingingaekchapw tesenher dodenran dicrer ra*ijkcn. Ze
mensenweinigcompissienretdieren
en p.oducti€diercr
en niddoposltlc lr.
vtiêten in leeliijd, opleidingsniveau
en
hadden.Nr de Tweedc\ï'erldoorlog
Warenhervrcege.!Ek- oi:$tdsfijjddicrcn,
scshchr."Dràrbij mo{en we bedenLendar rnarkcn rvc ccr cnonncon$ikkcliDg door
ou rordcn hcr sterls rneertoetel en
leekijdsverschillen
ook ierszeseenoverde
en hieldenwe op allerleimanierenteeds
re.rertiedieren.l)àt heeft gdolgen voo. hoc
vcQndccndc nartschrppii, wnnt óuderen
En
necproduc(ic c. gc?clsch.psdicrcn.
Ncdcrlodcn tegenhet dorleb vab parden
zijn opses.oeidin eenandererijd dan
accepteerden
bij voedselscha!'sie
of Íecessie

wc crhisch\Í{r meer" Ma.r regenwoordig
bopt de p.álÍijk à.hrerop de erhick.
VolgensStusenkomt dat oede doordrt de
overheidjdenims dc vcchoLrdgijgcÍinll!
lccrdheeftom steedsmeerre produceren
root ninder geld. Boeren
bcdri8cn invesreren
en veleveehouders
en
hun Eeinnen zijD nu aÍImkelijk ván d.
n*onNrcn. Dar ve.aDderje nicr zonraar."
Ook dc nicursbeeldenvan derogclpe*.
rarkenspest,mond en klaurzccr cn dc

re vooÍkomen,zoJs dc ophokplichrom de
vogelpestte voorkomen.'

Behalvede hoofdtijnenvrn hoc Ncdertand
denkrovcr hcr dodcn !m dicfen,roonr het
UÍe.htse ónderzoekvoor.lld:rtcr in veel
is
scv.llcr sccnvan,clfsflckcnde<onsensus
'l{ls je
h*
van
over
doden
dieren.sruscn:
in de ethischeliteÊruur kijkr, vcNrchÍ je
dat {c het in Nederl.ndallemáálrrnszijn

Dierenartsen
kunnenrichtlijnen
ontwikkelenvoor twijfelgeval
len
llSfi'crisk, hebbenhun sporennagelatenin
het gewerenva de snnenlcving.Stasscn:
.O.?c
uitkomstenbsesiger hct beelddat
is onrÍad na de r€ecrisês.
De overhcid
dachtdat men het dodenvan dicrcnom
eendieziektere betriiden welgoedvond.
M N . d i r b l i j k rn i e ia h i j d , . Í c z i j n .( ; a á r
her ptruron macro-econonische
redenen,
zorlsexponbelagen,dan accepteert
men
het niet.Welgat men er in meedar er
somsmearegelennodig zijn om cry$ lccd
Bijptodu.tjedierenoodeelde het publiekdar
dezedêrco gedoodnochten woden olsoan
bepaodevoowooden is voldoon:een'jo,nits'beleid.Het nits' houdtin dot dierc^ zonkl
ttress en piir sedoodmoêÈn wo'den. Alseen
lo. .ÈI genoegmelk meer8eeí\ nog de boer
hoot loren skàten. (Foromet .k^k oon her
Innovouecentllm Cezonde Voe.linE,H orsr)

overde Leschern$àa'dighcid
van dicrenr
dat we respecthebbenvoor hun eigen
$dde, en dÍ we da.om soedvoor hun
seondheid cn wclzijn moc.en,oBen.
Mtr sek senoes ziin we du niei consc
{tÈnt in. Er zijn alijd arsu
het in dit gdal juisr lvel of nid moet.Toó
moet de smerJeving,gesrurrddoor dc
overheid,had grenzenbcP.lcn."

pij regenovcr
hct dodenrtn d;eren-Vnr
redenenrnarover Nedenardcs het net
el}* grotcndcckens zijn boelen zeeen
'ja,
miri-beleidaan.Het gut du on het
dodenvu dicrel vrriwcgeuitzichtlooslijden
en om dierlijkcproducrenÈ krijs€n.In 3lle
mdde se!,Lllcn- wiaLbijeconomkch€-,
- cn rolksgaondheidsugu
psychosocirlc
-zijn dc meninseDsrerk
menrenmeespelen
lrrdeeld.Dan is eenire, rcMii -b€leid
gcprL 2lodra het ovo ho doden rm
g@lschapsdierengNt zijn de situties en
bijbehorende
men;ngena di\rs darhcrde
onderzocke6hcr bcsrclijk dar de orcrheid
aandiereobezincr
cn dicrcnrts smen de
vcnnMoodeliikheidseli on zorgruldigdc
room en resenstegcnclk*r af tc wegen.
Dierenansen
kunnenbovcndicnrichdijDen
onrwikkelenrlie houvN bicdcnnr rwijfelse-

Regêlmatig toêtren
Celukkig paklen allc pmijen hun vcmc
rvoordelijkheidop. Stascn:"Dc overheid
gcbruikrdc uirkomÍÈn !d dit onderzock
om de AlsemeDeM..rresclv.n Bcsnlur
over h€i dodeD van gehotrdcndicrcn rc
lormulereo.En de KoninklijkcNededrndse
Maal\chappijvooÍ Dierenartsen
buigt zich
l)e conclsies\cn de Urrcchtse
onderzoekes mcr rcgelmrdrovercrhischekwesdes.
zijn daarccn hulp bij. t"cnvan de heesr
Hoe daa ook blijfr hcl voigensSrusenzo
drinsode aJhselirycn vm hcr ondcF
dlr d€ houdingvo mensentegenovcrhct
dekt(m is om her oycrheidsbclcidrc
dodenvan diercnin dc loop dcr rijd
yetud.r(. Dc ovcrheiddoeter du soed
scheidennorde tuncri. hn hctdicr Gat
hr on en g@lschrps- of prcducriedier?
aanom regelmatig
dc sad vu zakenrc
veder 6den ?. de bctcidsmakèBen
roesen cn dc wcr ren r prssen aa wat de
rmesporenheleidon dar regemoetkomt m
naGchappii mor.el iui$ vindt.
de veBclílende houdingcn in dc maatschap-

