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Het doel van de Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren is de bescherming van
dieren waarbij men rekening moet hou-
den met alle vormen waarin mens en dier
met elkaar omgaan. De Dierenbescher-
ming probeert af te komen van het idee
dat ze alleen honden en katten bescher-
men door meer aandacht te besteden
aan proefdieren en aan de intensieve vee-
houderij. Ook blijven er taken over zoals
het beschermen van dieren in het wild,
maar dan niet in de zin zoals Natuurbe-
schermingsorganisaties dat doen, maar
helemaal gericht vanuit eigen belangen
van het individuele dier. Een gesprek
met Dirk Boon.

Dirk Boon heeft zich op de universiteit bezig
gehouden met een onderzoek naar recht,
met betrekking tot bescherming van dieren.
Het recht wat samenhangt met het welzijn
van dieren. Hij was lange tijd geen lid van
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een dierenbeschermingsorganisatie, maar
op een gegeven moment was dat onvermij-
delijk. Door de nieuwe wetgeving die hij an-
derhalf jaar geleden samen met de Vereni-
ging tot Bescherming van Dieren gestart
heeft, en die nu uitgekomen is, is hij meer in
kontakt gekomen met de verenigingen. Hij
weet niet precies hoeveel dierenbescher-
mingsorganisaties er in Noord-Nederland
funktioneren, maar in heel Nederland zijn er
honderdéénendertig afdelingen van de Die-
renbescherming, maar er zijn ook delen van
Nederland die niet vallen onder een afde-
ling.
Er komen in Nederland gevallen voor waar
de omgang tussen mensen en dieren wreed
is, zoals een hond die geslagen of opgehan-
gen wordt of vee dat verwaarloosd in de wei
wordt aangetroffen. Dat is niet het enige,
want als men denkt aan de vierhonderd mil-
joen dieren die jaarlijks in Nederland aan de
intensieve veehouderij ten onder gaan, of
omdat ze worden geslacht of omdat ze tus-
sentijds uitvallen, praat je over heel andere
dingen dan over een hond die geschopt
wordt.

Vivisektie
Op de vraag of vivisektie ook onder dieren-
mishandeling valt antwoordt Dirk Boon dat
hij vivisektie geen goed woord vindt. Het be-
tekent eigenlijk het snijden in leven. Drie- a
vierhonderd jaar geleden begon men met
het onderzoek naar de natuur op een zeer
rationele manier en daarvoor heeft men
proefdieren ingezet die men gebruikte om
te ontleden. Men deed het met dode dieren,
maar ook met levende dieren om te kijken
hoe sommige lichaamsdelen dan funktione-
ren. Zo'n proefdier is een goed voorbeeld
van dierenmishandeling. Als men voor ei-
gen plezier in een levende kat gaat snijden
om te kijken hoe die er van binnen uitziet is
dat heel wat anders dan dat een team van
wetenschappelijke onderzoekers die "hun
sporen" behaald hebben, een kat opensnij-
den om te zoeken naar bijvoorbeeld de oor-
zaak van Aids. Dan zal blijken dat dat geen
dierenmishandeling is.

Lage boetes
Of iets wel of geen dierenmishandeling is,
hangt samen met het doel waarmee men-

sen handelen. Als het doel waarmee men-
sen handelen niet zo erg belangrijk is maar
het lijden van het dier heel groot, dan is er
sprake van dierenmishandeling. Van die-
renmishandeling is sprake wanneer het doel
waarvoor mensen handelen niet opweegt
tegen de mate van lijden die ze het dier aan-
doen. Dierenmishandeling wordt verdeeld
in twee groepen nl.:
• gewelddadige behandeling: slaan, schop-
pen, gooien, wurgen, schieten, ophangen,
verdrinken etc.
• verwaarlozing: vee in de wei zonder voed-
sel, verwaarlozing van gezelschapsdieren.
De boetes die men krijgt bij het mishan-
delen van dieren zijn over het algemeen
laag. Ze variëren van ƒ 30 tot ƒ 500.

Dierentuinen, dolfinaria en circussen
Sommige dieren, die in dierentuinen leven,
zijn daar niet geschikt voor. Vroeger keek
men altijd naar de lichamelijke gezondheid.
Als een dier er gezond uit zag en hij behoor-
lijk at en dronk, oud werd en zich goed kon
voortplanten was het in orde. Maar later is
er ook onderzoek gedaan naar het gedrag
van dieren en het bleek dat verscheidene
dieren zich niet meer natuurlijk gedroegen.
De oorzaak daarvan was de ruimte, waarin
de dieren zich niet natuurlijk konden gedra-
gen. Ook vertoonden ze gedragingen, die er
op duidden dat de dieren ernstig waren ge-
stressd. Dat komt nu nog wel voor. Vroeger
deed men zijn best om de meest aantrekke-
lijke soorten in een dierentuin te krijgen en
dan liefst van iedere soort 1 of 2 exempla-
ren.
Toen is gebleken dat het niet mogelijk is een
dier alleen te houden, omdat het dan hart-
stikke gek wordt, maar dat men met ko-
loniën moest gaan werken. De ruimten die
vrij kwamen werden gebruikt om kleine leef-
gemeenschappen van dieren te scheppen.
Dirk Boon vindt dat sommige dieren in die-
rentuinen er erger aan toe zijn dan in circus-
sen en dolfinaria, omdat dieren in een afge-
sloten ruimte zich vervelen, maar dat dieren
in dolfinaria en circussen geprikkeld en ge-
stimuleerd worden.

Noorderbreedte 85-179


