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1. INLETDING

Het Instltuut Mens-Dier Onderzoek 1.o. heeft het Minlsterle van Landbouw,

NaÈuurbeheer en VlsseriJ tot medefinanclerÍng verzocht in een brief van
5 jul1 1991 (bijlage I). De Secretarls-Generaal van het Minlsterie van LIinI

vraagt ln een brlef van 12 september 1991 (b{lage II) aan de voorzltter
van de Nationale Raad voor Landbouwkundlg Onderzoek naar aanleiding van dit
verzoek tot medefinancierlng van het rrlnstituut Mens-Dier Onderzoek i-.o."
om een advles.
Gevraagd wordt een advles op basis van een nadere analyse van de potentiële
taken en een voorstel met betrekktng tot rÍenselijke taken, vormgevlng en
financiering van een Mens-Dier Instltuut. On tot een advies te komen worden
in dit rapport eerst de mogellJke functies dle door het centrun voor mens-
dier onderzoek worden voorgesteld, beschreven en verrrolgens wordt per
onderschelden firnctie een organlsatorlsche voorzlenl.ng voorgesteld.





2. AIGEIiíENE ASPECTEN

2.1. Het Instituut !íens-Dier Onderzoek i-o-

Het Instituut Mens-Dier onderzoek i.o. kont voort uit de i.nteruniversitaire
werkgroep nPeople Aninals Naturen en de "Fauna InJ.ichtingen Centrale". Om

het gebled waar dlt lnstltuut werkzaom wil zlJn nader In kaart te brengen
heeft het Instituut een terreinverkenning ultgevoerd. BiJ het schrryven van
dÍt advies heeft de NRI,0 zlch gebaseerd op deze terreinverkennlng (blJlage
III) en een daarop gebaseerd proJectenoverzichr 1 van Juni I-991 (biJlage
IV). Daarnaast ls btj dlt advies gebrulk gemaakt van adviezen van de be-
trokkbn departenenten en diverse onderzoekers.

2.2. Vler verschill-ende functles

Het voorstel zoals het gedaan ls door het Instltuut Mens-Dler onderzoek
1.o. ln een terrelnverkennlng betreft het oprlchten van een onderzoek-
lnstituut RelatÍe Mens-Dier net ars doer (terrelnverkennlng pag. 4):

nHet vanult een kritlsch-wetenschappellJke lnvalshoek slgnaleren,
bestuderen en becomentarÍëren van onÈwlkkellngen Ln de relatle
tussen mens en dier en -nede op grond daanran- de kerurls_
overdraeht met betrekklng tot en menlngsvorming over de relatle
mens-dler ln het algeneen en ten behoeve van beLeidsontwlkkeling
en beleid ln het blJzonder, te bevorderen.,

Uit de voorgestelde werkrvÍJze van het Instltuut Laten zlch vLer verschil-
lende firnctles voor een dergellJk lnstltuut onderscheÍden (terreinverken-
nlng pag. 5-6):
1. het organlseren van een nettcerk van onderzoekers op het gebied van dier-

technlsche en dler-ethische wraagstukken;
2. het met elkaar verblnden van afzonderliJke onderzoekthema,s en het

stlmuleren en coördlneren van het onderzoek;
3. het leveren van een biJdrage aan de beleldsvornlng en aan aspecten vanx

uitvoerbaarheld;
4. het ÍnrÍchten ven een speclalistisch, op onderzoek én op beleid inge-

richt, docunentatÍecèntrum.





2.3. De noodzaak van deze vier functies

De llRL ondersteunt de analyse van het Instituut Mens-Dler Onderzoek i.o.
dat het wenselljk is dat deze verschillende funeties worden verrnrld. De

NRLO baseert zich daarblJ onder andere op de voLgende overweglngen.
1. Deze functÍes dragen biJ aan de concretisering van het welzijns- en ge-

zondhei.dsbeleid voor dieren. VanuiÈ het beleld is er behoefte aan
geeoördineerde lnteraetie met deskundigen op het gebled van de Mens-Dier
relatie en aan toegang tot infornatie en doctrmentatie. Dit kont onder
andere voort uit een toename van de aandacht voor de relatie die mensen
met dieren hebben. Deze relatie ls de laatste tÍentallen Jaren veran-
derd. ook 1n het beleld ls de positie van het dler veranderd. De over-
held heeft een keuze gemaakt voor de rlntrlnsleke waarde, van dieren en
aandacht voor niet alleen de gezondheÍ.d, maar ook het welzlJn van dleren
Ís in het beleld terechtgekomen.

2. Aan het verrnrllen van deze functies ls een grote behoefte door de toene-
mende wetenschappeliJke ontwlkkellng waarln dí.eren een belangrlJke ro1
spelen. Het gebruik en de regulering van dlerproeven in het wetenschap-
pelljk onderrrlJs en ln het onderzoek zlJn bron van maatsehappeliJke
zotg. Daarnaast naken de ontwikkellngen in de moderne biotechnologle het
nogellJk om dleren steeds verder near onze wensen om te vormen en voor
nleuwe doelelnden te gebrulken. Deze mogellJkheid roept zowel voor de
betrokkenen (wetenschaPPers, producenten en consumenten) als voor de
overheid diverse vragen op.

3. Om deze functies te venruLlen ls er lnterdlsclpllnatr onderzoek nodig,
dat onder andere vanuit Jurldisch, ethlsch en fllosoflsch gezichtspunt
vertrekt. BiJ een versterklng van dlt onderzoek, za]- het een elgen
dynanlek kr:rrnen ontwLkkelen dle zowel de menlngsvormlng in de semen-
leving als het beleld kritlsch kan stlmuleren.

Terecht wiJst het InstÍtuut tÍens-Dier onderzoek Í.o. naar de noodzaak van
een multidlsclpllnalre benaderlng van de relatie tussen mensen en dieren.

De NRLO acht het gewenst de

Mens-Dier Onderzoek i.o. wí.l gaan

bezlen hoe voor iedere funktie
kan worden getroffen.

verschillende firnctÍes die het InstÍtuut
vervuLlen helder te onderscheiden en te
een adequate organlsatorische voorziening
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3. AT{ALYSE VAN EN VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT IEDER VAN DE VÏER FUNCTIES

3.1. Interactie tussen de onderzoekers

Voor de eerste functie - het organiseren van een netwerk van onderzoekers -

liJkt de vorning van een wetenschappellJke vereniging waar alle betrokken
onderzoekers lid van kunnen worden de beste vorn (vgI. Vereniging van Ethi-
ci in Nederland of de Vereniging ven Gezondheidsjuristen). Deze rVereniging

Mens-Dier Onderzoek" zal dan door nlddel van verschlllende actlviteiten
(studledagen, conferenties, ultbrengen van een tljdschrift etc.) de Ínter-
actie tussen de verschÍlIende betrokkenen moeten bevorderen.
De oprÍchting van een dergeliJke verenlglng moet prinair door de betrokken
onderzoekers tot stand komen. Het 1nÍtÍatief om tot een Instltuut Mens-Dier
onderzoek te komen volilt daatlroor een goed startpuÍrt, mits daarrzoor de vorm
van een open en veelzÍJdige vereniglng wordt gekozen.
Ten behoeve van het onderzoek en het beletd lnzake de Mens-Dler verhoudlng
le het wenseliJk dat zo veel mogellJk segnenten van het Mens-Dler onderzoek
betrokken ztJn. In de opzet van het Instltuut Mens-Dler Í.o. partlclperen
een aantal onderzoeksgroepen niet. Een verbredÍng van de opzet is daarom
gewenst.

AIs de verschlllende onderzoekers ln een gemeenschappeliJk onderzoekspro-
gFmma gaan samenwerken (zle volgende paragraaf) , zai- dit de interactle
tussen de onderzoekers vergroten. Tevens kan dit een extra irnpuls voor de
oprichting van een dergeLlJke verenÍglng ztJn.

3.2. R"l.r"rrt. taoalitatief .n g"coördine.rd orrderzoek

3.2.L. Een onderzoeknror?eÍrmt

Voor de tweede functie - het met elkaar verblnden van tot dusver afzonder-
l'lJke onderzoeklngen en het stlmul-eren en coördlneren van het onderzoek -
llJkt de vorming van een onderzoe§rogrlmma gewenst. In een dergeliJk
onderzoe§rogremma kan het onderzoek dat aan de dLverse instellingen
gebeurt op het gebled van de Mens-Dier relatie gekoppeld worden. Een kader
voor een onderzoe§rogranna kan worden ontlrorpen op basls van:
a. de nota terrelnverkenní.ng met het blJbehorende proJectenoverzicht van

het Instituut Mens-Dler i.o.; èn

b. de NoTA-programrneringsstudie ÍEthlsche en rechtsfilosoflsche aspecten
van genetlsche roodiflcatle blJ dleren" met de daarbiJ behorende onder-





zoekagenda "Ethlek en dÍerliJke biotechnologietr*) .

Al-s het onderzoek van de verschillende instellingen in één onderzoekpro-
gr,rnma gebundeld wordt en de onderzoekers met elkaar in ÍnÈeractie treden,
onstaat ars het rcare een onderzoeksinstituut zonder muren.

In btjlage V worden de hoofdliJnen van het onderzoe§rogrrÍrma weergegeven.
on het onderzoe§rogremma ("kaderplann) nader ult te werken zal een pro-
graDmacoDnissie moeten worden ingesteld. Deze conrnissie kan door de NRIO in
s'-ensPraak mèt de flnanclers en de betrokken onderzoekers worden inge-
steld. Het 1s daarbiJ echter van belang dat de potentiëIe financiers eerst
een Índicatie ove! de onnzang en de duur van de stlnuleringsgelden hebben
aengegeven.

om een dergellJk onderzoe§rogrrmma kans van slagen te geven zou gedurende
een aantal- Jaar (4 à 6) dÍt onderzoek apart gestlmuleerd moeten worden.
Door extra financlëIe mogellJl:heden te scheppen kan het onderzoek gerlcht
gestuurd worden.

Hierdoor wordt het voor de thans verspreide onderzoekers aantrekkelijk on
ln een samerrtrangend progranma deel te nemen en h.rnnen er nogelijke voor-
zieningen voor Progrtmna-coördinatie worden geflnanclerd. Tevens wordt door
een flnanclële stlmulans vanuÍt de overheld een betere aansluÍtlng tussen
het beleld en het onderzoek nogeliJk.
Hlenroor zouden de verschlllende betrokken nlnisterles (LN/, [n/C en O&I{)
stlmulerlngsgelden lsrnnen vrlJmaken. Andere financiers ven bulten zouden
daarbiJ betrokken kururen worden.

Een bedrag ln de orde van grootte van f0,5 nllJr{aar lrJkt een adequate
oltrvang.

Na de gereedmaklng van het onderzoesrogrenrma in hoofdlÍjnen (kaderplan) en
accordering daa:rran door de fÍnanciers, kururen de stimulerlngsgelden worden
toegekend door een stuurgroep bestaande ult de financiers en errkele breed
georlënteerde onderzoekers. Het is wensellJk aan de stuurgroep een program-
ma-coördlnator te verbinden. De stuurgroep besList over toekenlÍng van

:l:::r." 
op basis van voorsrelLen van de progranma-coördtnaror. De program-

*) Deze studle door Dr. J. vorstenbosch en rr. L. van voorthulsen van hetcentrum voor Blo-ethiek en Gezondheidsrecht verschÍJnt ln de Loop vanhet voorJaar van L992.





ma-coördinetor draagt et zotg voor dat de voorgestelde projecten Det nanle

worden gewogen ten aanzien van:
a. de mate waerin het project past blnnen de hoofdliJnen van het kaderplan

en of het proJect aan een versterking van het kaderplan bijdraagt;
b. de maatschappeliJke en de beleidsnatige re}evantie en de wetenschappe-

1lJke kyal-ltelt van het project;
c. de dwarsverbanden die door het proJect tot stand gebracht worden en de

vergroting van de interactle die het tot stand brengt.
Bii deze weging zouden vooraanstaande onderzoekers als referent ktrnnen op-
treden. Om voor fÍnancierí.ng ln aarrmerking te komen, dienen meerdere
lnstellingen ln de proJecten te partÍclperen.
De NRLO ls van mening dat de flnancierLng van het onderzoek ult de stinule-
ringsgelden in prlncipe op een 50/50 basis dlent te geschleden om zo de
lnbedding ter plaatse te verzekeren. Aparte aandacht zal moeten urtgaan
naar de flnancierlng van het onderzoek op langere termlJn. Extra flnanciële
impulsen ziJn lmers van tlJdellJke aard.

onderzoekers dienen op de bestaande onderzoeklnstellingen te worden (bLq-
ven) aangesteld. Het onderzoe§rogramua beoogt een versterking van de
samenhang en bundellng van het onderzoek te zlJn in plaats van een (verde-'
re) fragnentatle
Ook de ProgrFrrrna-coördlnator - naar schatting een L/2 fte taak - dlent bij
voorkeur op een bestaande onderzoekslnstelllng te worden gezocht en daar
gehuisvest te bliJven.

Samenvattend stelt de NRI0 met betrekklng tot de totstandkoming en uitwer,
king van een semenhangend onderzoesrograÍrma voor:
a. De Minlsterles LN\I, lWC en O&W besllssen over de wenseliJkheld tot het

rrrlJnaken van een budget van.f 5oo.ooo,-- per jaar om het onderzoek
gedurende 6 Jaar te st,lmuleren.

b. Een door de NRJJ ln te stelten progrrmcomrnlsle stelt op verzoek ven de
genoemde fl'nanclers en Ln sanenspraak met onderzoekers, beleld en maat-
schappeliJke groeperingen binnen 3 uaanden een samenhangend onderzoek-
Prograrma oP.

c. De flnanclers besllssen over het progrernna a1s kader voor de verdere
stlnulerlng en stellen een stuurgroep ln. De stuurgroep benoemt een
progratme- coördinator .





d. Het prograuma wordt uitgevoerd onder leiding van de progranma-coördlna-
tor; budgeÈ-toekenning uit de stimul-eringsgelden zal- op basis van
voorstellen ven de progronma-coördinator door de stuurgroep gebeuren. De

ProgralDlne-coördinator zorgt voor organisatle van workshops, voortgangs-
besprekingen en dergeliJke en voor een Íntensieve interactie tussen
onderzoekers en gebrulkers die betrokken zlJn btJ het onderzoekprogrem-
ma.

3.3. Beleidsadviserlng

Voor de derde functÍe - het leveren van een biJdrage aan de beleidsvormÍng
- 1s de interactle tussen de verschillende onderzoekers en het beleid van
belang. In aanslulting op het uit te voeren onderzoekprogramma is in de
vorlge paragraaf reeds het één en ander hierover gememoreerd. Daarnaast
ziJn er ten behoeve van het beleÍd op verschillende beleidsgebieden
adviesraden en fora '(voorzlen) blJvoorbeeld de Raad voor Dieraangelegen-
heden en het forum dat door de KNA![ en NOTA zal worden georganlseerd ten
behoeve van de ethische aspecten van rretenschappeliJk onderzoek in het
aLgemeen. Deze adviesraden ziJn doorgaans breder van opzex dan alleen
vanuit wetenschappellJk onderzoek.

on de lnbreng ven wetenschappers blnnen het beleld een lnstitutlonele
pl-aats te geven zou de Verenlging van l,lens-Dler onderzoekers respectleve-
lijk de eerder genoemde progralma-coördlnator biJvoorbeeld een lcsalitelts-
zetel in de Raad voor Dieraangelegentreden kurrnen kriJgen. Dlt zou ook bij
andere adviesorganen (bÍJv. lnzake proefdieren beleld) het geval kunnen
zLJn.

3.4. De toesane tot documentatíe

Ten aanzien van de vierde firnctie - het lnrlchten van een speclalistlsch
docunentatlecentrtrm - Ls het de vraag of niet reeds op verschillende
plaatsen speclallstische documentatie verzameld ls. Verschillende universl-
teits- en faculteitsbibllotheken hebben de nodlge lnfornatie verzarneld.
Deze docurnentatie ls ter plaatse firnctloneel en het verdlent geen aanbeve-
I1ng on deze op één plaats te conceÍrtreren.
De NRLO zí.et onvoldoende noodzaak om neast deze bestaande plaatsen waar
specLallstlsche lnformatle ls een extra documentatlecentrum te stlchten.





Iíel lljkt er behoefte te bestaan aen een lnformatlecentrun rraar een toegang
tot en een overzicht van de verschillende plaatsen is.
Een dergeLÍjk informatiecentrum zou als een soort wetenschapswinkel de

bestaande literatuur toegankellJk kunnen maken. Voor het opzetten van een
lnfornatiecentrun is startsubsidie waarschiJnliJk nuttig. Op den duur dient
een dergeLiJk lnformatiecentrum flnancieel op eigen benen te staan.
Een dergelijk informatiecentrum dient ean te sluiten biJ reeds bestaande
expertise. HierbiJ Saan onze eerste gedachten uit naar de RiJksuniversiteit
Utrecht, de RiJksuniversiteit Leiden en de Landboumrnlversiteit lJageningen.
De I{IRLO is van menlng dat verdere studie naar de behoefte en de haal_baar-
heid van een lnformatiecentrum dat financleel- op elgen benen kan staan
gewenst is, alvorens een besllsslng tot oprichting dan wel medefÍnanciering
daa:rran te nemen.
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De heer mr T.H.J. Joustia
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tf.;f .'t-r. r.n

rn aansluiring op de laatste gedachtenwisseling die-_ik op 4 Suni jl. meÈ uhad en in vervolg op mijn gesprek r"t a.-àirekreur wÀt"nl.t.p en Technolo-gie nadien, bericht it u nàt volgende. - --l
wij hebben ons, mede naar aanreiding van het gesterde in uw brief van 25januari jr., nader beraden op de pràats .n-rui.ti;-;;"ï"; rnsriruur MensDier onderzoek in het maatscÀapp.iij[-.n-r.i"n".tappelijk 

krachrenverd.Daartoe hebben wij onder ,"., àà noi" ;i.iiàirrr"rt"nlinè,, 
voorgetegd aaneen aanral deskundigen van uireenl0p"naÀ-ài".ip1ine (bijlage l). De over_wegend positieve reakties die wij vàn rren-màchten ontvangen, hebben onsertoe gebracht een nadere accentuering in doer en werkwÍizedie wij hierbij gaarne punrsgewi3s aai r r;;;id;.;:^^wrJzc aan te brengen,

1 ' ons belangrijkste doel is gelegen in het beschikbaar maken en toepassenvan bestaande en nieuwe wetenÀchaip"rijr."-iennis aie ,an-u.i"ng is voor eenuirgebalanceerde menings- 
"n_t""iui;;;ili";"over problemen in de mens_dierrelaLie' rn dit verbanà spelen onderzoek".Sö.ain.ii" 

""-r"o.-ri.haing, beideop inEerdisciplinaire leeit geschoeid, 
"àn-u"r.ngrijtÀ--.àil'i"u"ns za1 ge_stalEe worden Se8even aan kwà1i."i."uË"àuir;'van-hei irtÀrài""iprinaireonderzoek op het Eerrein van de relatie tu"!"n ,oens en dier.Her I'vanuit een..kritisch-wÀfenschapp"ri:r."-i"varshoek 

signaleren, bestuderenen becommenrariëren van onrwikkeli.iÀr;'r".i''a.n oot in-iil-ii"t,a wordengezien. Her bereken. expriciet dat ïanuit-."n signaleràà"-(i.naunne,,)functieveelzijdige informatie àangedragen zal worden,,waarop de sanenleving haarkeuzes kan baseren en waarmee..hàt beleid-r.t"nine kd h;r;;i] rn die zinvervulÈ het door ons beoogde "instiil;; rJ"i"". een dienstverrenende (i.c.coördinerende) g"n. ge1-opiniar"nae rol a.o.r._het beleid. Teneinde dezedoersrerring nadrukkelijËer re presenreren zullen ;ij,-;;";i'ï". nomenr darde organisaEie operationeel is,-a"-',rooii"pis., in hËi uriàinàord vermeldenaam vervangen door "centrum voor rnformaiiË en onder;r;k-R;iàtie Mens-Dier,,.
2 ' trlat betreft de werkwijze van het expertisecenÈr um zar het accent liggen oode organisarie en insranàhouding ,"n 

"!n-ri.àà11_"ià ;;;iaiperi:rc netwerki-de consulEaEie van dg-in uiJirgà I genoemJ"-i"a"n".happers ,oIra daarvan een::ii:;.Ï";"fil:ï"::ll:ï,ï;.i:';ïi"rïï;*e beràng-uun-à"n goea geaocu-

Ë::;, :';:, 3ïsiioti;**:. **::iilí::::';:::ï. ï:-:::ï::" 
,;; ï:::



l'ij overwegen derhalve het il,ÍD qua taak en functie op te splitsen in eendocumentaEie- en een onderzoekscoördinaÈiecerrirur, waarvan raatstgenoemdsegment zich beperkt Eot het mobili".r.n-uài"instiruÈen en ,"kg.o"p.n, ten_einde inrerdisciprinair onderzoek oot aaaawerkeli5k ;;; Ë ËIàra re krij_gen' rn die hoedanigheid is heÈ voorstelbaar dat het centruà wat betreftinformatie en documÀntatie nauwe bandgn onJàrÀouat met u."àrra" advies- enoverregorganen en m'b-t. onderzoekscoörairàai" een vaste reratie aangaatmet leerstoelen op heE gebied van de retatie-mens_dier (Dierproefvraag_
:Ï15:il.':.::ï:"', RelaÈie Mens-Dier i'-u;;;J;, geplande r"ài"toer Die-
wij menen dat deze verbeterde interpretatie van doel en werkwijze nauw aan-sluiË op de gedachten, zoals door. u mondeling en schriftelijk àan ons ont-vouvd' Iilij vertrouwen erop dat u bereid uÀni'"àn gedeelte vàn de structu-rele kosten voor het opboulden van dit centrur-uoo. uy rekening Ëe nenen.Idij stellen ons voor dàt het Ministerie vanLndbouw, Natuurbàheer envisserij gedurende een periode van.?.à 3 j"".-à""rnee'r in-àÀ-Iinancieringvan het centrun, gedurende welke..tijd wij-in-dÀ gelegenheid gesteld wordennaar een zekere mate van financië1e-on"fËaot.ii5tr,"ti to"-t"'ilo"i"n.
Dat de uitwerking van ons initialigf otr ruggespraak Eet o.a. de departe'enÈenvan hlelzijn, Volksgezondheid en Cultuur, .iïàerwijs 

"r, 
W.t"rr"chappen vraagt,behoeft geen nader betoog. Eerstgenoend aepariànent heeft, evenars uw ninis_terie' heÈ instituut-in-óprichting ,"n 

""n-"càits,rustaie-"oàrziàn. wi5 zoudengaarne van u vernemen hoe uw stanàpunt luidi-a...v. de eventueie instellingvan een inrerdepartemenrale begeleiaingsàr"ep-ià, zake.
Naar ons gevoel liggen onze plannen en de wensen van onderzoekadviserendeorganen en de overheid E'a'v. informati., t.nniroverdracht en (vernieuwend)onderzoek dicht bij elkaar. Dit is ook rrÉt À"r.i op projekÈniveau; rer i*us_Erarie verwijzen ,ij l?1-r bijgaand pro5ekieioveizictrr r (bijlaee 2). Hetmoer o-i. daarom mogelijk zijà o, op kàrte t"*ijn rot een vergelijk te ko_
iiï; 

dat uitzicht biedt-op eàn voorspoedige vormgeving ,an her-beoogde cen_
Het is voor ons met het 9gg op de voortgang van het oprichtingsproces vanhet grootste belang om-voói l'augusÈus a.s. van u te vernemen oi u bereidbenr aan de opbouw-en ;o;@Ei!ffinà"ra'IËr.run bij re dragen.

fn afwachting van antwoord verblijf ik inniddels,met de meeste Èing,
INSTIÏruT

ZeeuvD

i.a.a. Prof.Dr. K. Verhoeff (Dh[)
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2500 EK 's-Gravenhage

Telefoon: 070 - 3 79 39 11
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Telex 32040 Lavinl

Door een aantal personen ls het initiatÍef genomen tot oprlchting
van een Instituut respectievellJk Centrurn voor Mens-Dler Onderzoek.
Het Minlsterie van Landbouw, Natuurbeheer en visserÍj is om mede-
financiering verzocht. Alvorens over een en ander te beslissen achtik een nadere anaryse van potentiëLe en wenselijke taken, vorm-
gevlng en flnancierlng van een Centrum voor Infornatie en Onderzoek
Relatie Mens-Dier wenselÍjk. BiJ deze verzoek ik de Nationale Raad
voor Landbouwkundig onderzoek voor deze analyse zot| te dragen enmij blnnen drie naan{gn van advies ter zake te dienèn.

VAI{ HET I{INISTERIE
EN VISSERIJ,

rv r00 - 0001 -9r





Bij I-age III

rDISTIITIJTTT MEI\TS- TETL OhIDETèZ,oEK

Een terrein.rrerkennritrg

Stenianeg 8 3702 AG Zelst





IIrcI'DSOPGAYB

Voomoord

Probleemverkeaulag

Doelatelllng

tlerkvlJ ze

llceryaarde

Fiaanciën

BeschriJvlag vau het verkterreLu
-Het donesticatÍepnoeea
-Meise 1 lJ k dtergebruik
-Elgcnraarde vaa diercn
-Juridlsche vormgevlng
-Technolog isehe, rcteaschappel lJ ke
Gr Gcoaonische ontrlkkellngen

-Re lat Íe aatuurbeseher:oing-d Ie r
beschermiag

Slotopmerkiag

9
I
l0
ll
l3

t4

L4

l6





lnstituut Mens r Dier Onderzoek i.o.
lnstitute for the Study of the Human - Anima! Relationship

Bijlage bij "Terreinverkenningt'

De nota rrTerreinverkenning" is in maart 1991 voorgelegd aan onderstaande

- deskundigen op het gebied van de relatie mens-dier. Zíi hebben zÍch posi-
. tief over het hierin beschreven initiatief uitgelaten. Van hun commentaar

op de thematische uitwerking is dankbaar gebruik gemaakt.

. Prof.Dr. H.J. Achterhuis

. Prof.Dr. J. Goudsblom ..

. Prof.Dr. A. Nentjes

. Prof .Dr. L.F.M. van Zutphen

. Prof .Dr. P.R. l,Iiepkema

. Prof .Dr. J.A.R.A.M. van Hooff

. Prof.Dr. Tj. de Cock Buning

. Prof .Dr. G.A. van der Wal

. Prof.Dr. L. Vlijm

. Prof.Dr. J.B. 0pschoor

$íDljuni 1991





Y(X)RTOORD

Deze nota ls een globalc uÍteenzettíng van de optiek vau waaruit
cn de vttze vaarop het op te richten Instituut Mens-Dier
onderzoek de komeade Jareu de reratie tussen DeDs eD dier wil
beaaderen. Dit iastituut is het resultaat ven ecn fusie tussen de

verkgroep iPeople Aalmals Naturei (PAII) en de Fauna rnlichtÍngen
Centrale (FIc).

De ectiviteiten van PAI'I raren voorar theorie- en dÍe van Fic
vooral prakttJkgerícht. Belde activlteltgverden waren zodanig
complementair dat fusle een logische stap was in heÈ

evolutionalre proces naar Deer DaatschappetíJk, gerntegreerd,
vernÍeuwend díeronderzoek.

lle hebben onze hoop erop gevestlgd dat allea die bij het gebruik
van dLeren betrokken zÍJa -bedrlJfsleven, natuurbeschermiags- en
diercnbescherraÍngsorgaulsaties, partlcullcren en overheid, alsook
gellJkgerlchte oaderzoekslnstantics- ons hun vertrouwen zul.len
echenken. Deze nota is een aauzet on dit vertrouwen te wÍnnen.
Hij is bedoeld als eeD grove schets van het kader waarbinnen
onderzoek en andere actlviteiten, raaronder contractresearch,
plaats dieaen te viaden. op ean aantal punten is het geschetste
werkterrein nader ultgewerkt in concrete proJectvoorstellen,
yaarDaar ter plekke wordt verprzeD. Dczc proJecÈvoorstelren ziJn
aaneagevat ln een proJectoverzlcht, dat op deze terreinverkenning
eansluit. Deze nota heeft alet de pretentle uitputtend te zijn.
Rcaktics ziJn dus ultGrnate relkom.

Dr. Ir. D. de Zeeuw

voorzttter



PROBI-tElíYERtr@llIING

De menseliJke belnvloediag van dicren en hun leefomgeviag heeft
lu de loop van de geschiedenls een oagekende vlucht genomen.

Zovel dieren in de vrlJe Datuur, als gedomestlceerde dieren
hebben daarrraa de -veelal voor hea schadeliJke- gevolgen

ondenrondea. Dat geldt la hoge Eate voor proefdieren en

gcnetisch gcnodlf lceerde dieren.

Drcrea ziJn steeds roeer lnstru,Eeut geworden van eea verneende of
deedyerkelÍJlre vergrottag, vaa het mensellJk welziJn. Het
maxlmaliseren vaa welzlJn en geluk van de één rijkt daarmee

alleen tot stand te kuunen komen door een toename van het tijden
blJ de aader. Iíanueer het measen betreft, wordt een dergelijk
proces .als moreel vemerpeliJk beschouwd. llaaneer andere soorten
dan de meas Ín het geding zlJn, behoort de vraag aaar
rcchtvaardiging en toelaetbaarheid 6ók gesteld te worden, zonder
overigeas direct de functÍe vaD dieren in onze samenrevÍng Èe

betwisten.

Met aame de afgelopen twintig Jaar ziJn measen uitdrukkelijker
vraagtekeas gaan zetten bij het gebruik vaa dieren voor de meest
uiteenlopende doeleinden. Men is zÍch stceds meer gaan afvragen
of daaraaD geen grenzeD gesteld Eoeten worden cn hoe en op grond
vaarveB die greazea bepaald kunnen vorden. rn meer algemeae zÍn
kaa de vreag vorden gcsteld hoe eca zlch beschaafd noeocnde

artealeving met met ziJn aaastea behoort oto te gean. onder velke
omstandigheden kuunen dleren nog als volraardrge schepsels leven,
zorel in dc vrlJc natuur, els Ia de dlrcctc orogcving van de mens?

rret bctekeut dit voor de relatie tuasca DcDa GD dler en relke
consrgueatles hceft dat voor bet oenscltJk bestaaa?

Deze vragen gtaan bepaald nlet op zlchzelf. ziJ maken deel uit
vau eeD veel ruÍmere context, aameliJk die van een duurzame

oDtrikkellag vaa de aenseriJke sanenlevlag ten opzichte van zijn
Daaste omgeviag. Betckent het lJveren voor iduurzaEe

oatwikkelÍngi uiet ook dat plaat ca dler als ;vruchtgebruÍkers,
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ven die oatwikkeling kunnen worden aangemerkt? Geldt dat in
geliJke Date voor soorten die wel en geen materiëre betekenis
voor de mens hebben?

Het Iagtltuut !íens-DÍer Onderzoek vordt opgerleht oE te
gtimuleren dat dergeliJke vragca op Bystenatlsche wÍJze rorden
gesteld, bedlscussieerd en onderzocht. op die manier wir het
lustítuut de aaudacht vestigen op de vaak problematische relaties
tusseu Eens en dier en biJdragen aan het maken van neer benrste
kcuzes, als ondcrdeel van GeD tcncenschappeltJk streven naer
lcefbaarheid voor meDs, dicr cn Datuur.

vcle naatsehappellJke geledlagen, alsook de overheid en het
bedrlJfsleven zlJn zich in de afgelopen Jarea berust geworden van
GcD verantwoordellJkheíd ten opzlchte van dieren. In de sfeer van
voorrÍchtlng en wetgeviag ziJa lnitlatlcvea in gang gezet dle de
posltle van het dler als aoort en als iadividu, in het
maatschapperiJke krachtenverd noeten versterken. De realiteit
gebiedt echter te zeggen dat rezenliJke doorbraken tot dusverre
ziJn uitgebreven. Economische, comerciële, wetenschappelÍJke en
morele standpuntea briJken keer op keer met erkaar te botsen. rn
slepeade dÍscussies worden herhaaldelÍJk dezelfde, aan erosie
oaderhevige argusenten aangevoerd. veranderlageD ten gunste ven
het dier ziJn mede daardoor meaigmaal blijven st,eken in
maatregelen van kosmetlsehe aard. TeneÍnde richting te geven aan
ontwlkkellugea dÍe letdea tot aubstaatiële oplossÍngea zal het
rnstituut llens-Dier onderzoek zÍch nadrukkelÍJk in dit veld van
coaflÍctereade belangen gaan bewegen.



DOELSEX.LING

Het rnstituut Mene-DÍer onderzoek heeft zich tot doer gesteldr

rllet vaault een krrtlech-vetenschappeltJke Ínvalehoek sÍgnareren,
bcstuderen eu becomentarlërea van oatwikkerlngen in de relatíe
tussea Eens eD dier en -oede op groad daarvan- de

kennlcovcrdracht uet bctrtkklng tot GD meaingsvorming over de

relatle neas-dÍer-natuur ln het algencea ca ten behoeve van
bclcÍdaoatrÍkkelÍng bclcld ln hct bÍJzoadcr, te bevordercn. zíJ
gtaat open voor door derdeu aaagcdrageD lnformatle en

onderzoeksvrageni.
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Het lnstituut zal haar activÍteiten in belangrijke nate
organiseren via de opbouw van eeD netserk. Dat houdt in dat zíj
wil partlciperea in lopende nationale en internationale
progreÍmars en proJecten, alsmede onderzoek in het kader van haar
doelstellÍng blnaea elders bestaaade structuren rÍ1 initÍëren.
BíJ dit laatste kan worden gedaeht aan zowel

oaderzoeksadvÍserende als -beherende orgaDea. Een belangriJke
taak za1 ziJn het met elkaar verbinden van tot dusver
efzoaderliJk uÍtgcvoerde onderzoeksthema ts.

Ardus wil het instltuut oader aeer de resultaten van lopend
prakttjk- en theoriegcricht oadcrzock vertalen near het terrein
ven de mens-dier relatie. De meemaarde daarvan uit zich ín de

lntegratie van keunis ult verschillcnde vakdÍscíplines ten
behoeve van de toepassing bluneu één duÍderiJk onschreven
problccroveld. Thcorlcvormend onderzoek zal biJ voorkeur worden
gevocd vanult vragcn dÍe in het bereid of ln maatschappeliJke
geledingen worden gesteld. Zulver wetenschappeliJk,
fundamenteel, grensverleggend oaderzoek bíunen de afzonderlÍjke
vakdÍscipliues zal aaa universiteiten ea daartoe geëÍgende
instituten worden overgelaten. De netwerkfunctie van het
rnstituut Mens-Dier onderzoek zar aader gestalte krÍJgen door het
opbouven en instandhouden van eeD openbaar docunentatiecentrum en

het ultgeven ven ecn daaraau vcrboadea pcrtodÍek. Dit centnrn zal
bestaan uÍt cen beperkte handblbliotheek eD GeD ultgebreide
databank, die aaagesrotea zal zl!a, op het bestaande research-net.

oaderzoek dat oader ausplciën van het instltuut zelf rordt
gedaaa, richt zÍch Ía grote liJaen op de fettellJke beschrijvlng
vaa de relatie oeus-dier ea de verklaring vaD deze relatÍe.
HÍervoor is kenais vaD verschÍlleade disciplines over het leven
van dieren ea de sociaal-hlstorisch gegroeide relatie tussen mens

cn dier in Nederland en daarbuÍten onontbeerliJk. Daarnaast zal
het lastituut zich bezighouden met uormatieve vraagstukken,
zoals politíek-ethlsche afregÍagen en JurÍdísche ret- en
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regelgevlng. Het Ínstituut zal normatieve vraagstukken open

benaderen. Dat zal o.a. tot uitdrukkingkomen ia de samenstelling
vaa de aan het instituut te verbiaden ad hoc adviescouaissies.

Eea geeegmeuteerde beaaderlng vaD de tot dusver onderbelichte
thematlek vordt in gcen geval rensellJk geacht. Gezien het brede

terrein van vakdlsciplines die betrekkiug hebben op het veld
uaarop het lnstltuut zich gaat bevegea, zal het rerk binnen het
lustituut sterk multi- cn lnterdÍscipllaalr gericht ziJD. In deze

bcaadering staat een contlnue Gn Bestructureerde uitwísseling van

kennls en inzichÈen bianen de (klassieke) diertechnische
yetenschappen enerzijds ea tugsen de dier- en Denswetenschappen

andcrziJds voorop.

In de doelstelllng van het Inetituut !íeas-Dler Onderzoek ligt
beeloten dat het onafhankelijk, maar nlet vriJbltJvend te werk
r11 gaan. Een grote gerichtheld op zaken dÍe betrekking hebben op

de meue-dler relatÍe en die in de samealeving als een probleem
vorden GrvarGD en onderkend, Bteat daarom centraal. Resultatcn
vau door het lastltuut vèrrÍcht of oadercteund onderzock zurrcn
daa ook ten dlenste EoeteD hunncn staan vaa publleke
rneningsvormlng ea/of polÍtiek bestuurlUke besluitvorming. Groot
belaag rordt gehecht aan het lcvcrea van c.n bíJdrage aan de

bereidsvormiag en aaD aspecten van ultvoerbaarheid. Het spreekt
haast vanzelf dat oaderzoekswerk daarom moct ultmonden in een

gltvoerbaar beleldsadvlcs. Oaderzock dat zlch daer mlnder voor
lccnt zal op aadere vlJzcn rordea gcprcscatcerd, blJ'voorbeeld Ín
thcmat leche blJecnkoostca.

Het organigerea cn rvoedcni ?an cèD actvcrk van ondcrzockers cn

onderzoeksthemara vaault cen laterdlsclpllaaire beaaderlag van

dlertechaigche ca -ethleche vraagstukken, zal de knalÍteit en

brutkbearhcld van ondcrzoek voor produccntea, coDsrsentea ea

bcschcrners vaa dierea sterk kunnen vergrotea. Het zal ook de

oaderlinge opiniërlag tea goede kunnea koren. De dlrecte
beschlkbaarheid veD een speciallstisch, op onderzoek én beleid
lngerÍcht, doctraentatieceutnrm ls daarbíJ van yezenliJk belang.



UEENTAARDB

De ueeryaerde van het instltuut iMens - DÍer Onderzoek i.o.t
L,omt, kort sameagevat, op het volgende treer:

- de van de relatie tussen Dens en

dler yordt bevorderd;

- dcze lnterdigclpllaalre aanpak vordt Det DaEe gericht op

naatschappeliJk zeer relevaate theoats, die tot dusver
uitsluitead bÍanen vakdisclplÍnes yorden behandeld, zoals:

rt dicrproeveBi
* blotechaologle;
* de viJze vaa'produceren vaa diertÍJk voedsel in relatie
tot Datuur ea mlllcuraadvooraarden;
* de relatie tuseen veterinaÍre en

aatuurbeeehe roingsvetgeviag ;
* natuur-, mÍlÍeu- ea dÍereducatie

- outwÍkkellngen 1n de relatie tusseD DGns en dier worden
krÍtlsch becormentarieerd, zorel ln retenschappeliJk al.s
beleidsmatige zin, met behulp van onder andere een iopenn

- geeD groot ea zelfstaadig onderzoeksÍnstltuut wordt beoogd maar
cau neÈverk van onderzoekere van uÍtccnlopcade discÍprines. dÍe
clders rcrkzarm zrJa naar dÍe het aaatrckkeltJk ca belangrlJk
vÍadcn on lntcrdÍacÍplÍaair 8r.cD tc rerken aan vooraoernde
thema rs.
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Het door het centnrn te Gntameren onderzoek vordt projectBewijs
geflnancÍerd. Voor de ceatrale taken van docunentatie,
laformatle-overdracht, adminlstratle, programering en

acquisitle Ls cca kl,ela bureau aodlg, bestaaade ult cen directeur
(vetanschappeliJke takeu ca acquisttic), Gen burohoofd
(ednÍnistratle, docunentetÍc, belcldslnfor:natle) cn

ednlnlgtrat lcve ondcrsteunlag.

Aaanemende dat pro deo oaderdak verlcend rordt door een

universitelt of een ander kennÍscentrun, is voor deze centrare
functies eea bcdrag aodlg vaa f 500.000r- op Jaarbasis:

Personele kosten

Administrat ieve ondersteunins

Proj ect-acqulsÍtie

AdviserinR en bestuurskosten

f 200.000,-

f 50.000,-

f r50.000,-

f r00.000,-

f 500.000,-



9

AESCIIRIJVING VAIT EET TERKERRBIN

Hct terrcln ven alle relevante rspecten van de nensellJke omgang

Eet het dier en de gevolgen daanran voor Eens en dier is nog

grotcndeels onontgonnen. Het ontwerpeD van een gedetailleerd
activiteitenprogra@a ooet daarom vooral in de praktiJk vorm

krlJgen. Derhalve ls la dtt gtsdlun gekozen voor het benoemen ven

verschÍllende aandachtsgebleden. De beschrÍJving van die
eeadachtagebiedcn 1s globaal vaa aard. In cerste aanleg zljn zÍJ
gcrubrlceerd onder de volgende tuee catcgoricën:

A. Oaderzoel aaar dc probleoatlsche relati,e tusseD rnens eD

dler;

B. OnderzoeL aear de bcsteende en teuènste D.atscbappelijke
vorngevíag van dí.c relrtle.

A. (»IDBRZoE( xAAR DB PRoBLBTA:IISCEB RELATIE TIrssBI xBIs EII I,IER

l. Het domestícatÍeproces

Het proces van domesticatle van het dier sordt enerziJds begrensd
door het bestaan van dieren die onafhaukelÍjk van de mens in de

vrije netuur (kunnen) leven en aaderziJds door het bestaan van

diercn die als iartcfacti yordca geproduceerd, gepatenteerd en

verhaudeld.

studlcs van het verloop van het proces van doroesticatie kan de

rortels blootleggen van onze ongeng met dleren en de manier
yearop dle zich ln de loop vaa vclc ccuyen heeft ontwikkeld. Is
cr eprake vaa eeD veraadering Ía de relatie tussen mens en dier
la dit hlstorisch proces? Hebben religie, reteaschap, politiek,
ecoaomie en ecologie voor belaagríJke veranderingen gezorgd en

vaar bestonden die uit?



l0

De analyse van het domesticatieproces kan inzÍchten opreveren
vaarnee de huidige omgang ven Densen Det dieren kan sorden
verklaard. Een dergellJke aaalyse kan ook neer duidelijkheÍd
Beven over de cultuur-spccifieke perceptle van dieren, en

aangriJplngspunteD oplcverea voor het Ía gang zetten van een

procès van veranderÍag van dle perceptie, en van de

leefoostaadÍghedea van het dier.

Pcrccptlea vaD dleren (dlcrbceldea) bcparen ia bclangrtJke mate
dc bcaaderiag vaa dlcrca. Aaaloog aaa dc studic Daar mensbeelden
GB BaatschappiJnodellen kan ecn studle naar bestaande dierbeelden
ln de wetenschap en de samcnlcvrng vaD groot berang zlJn biJ het
verklarea van de oEgaDg vaD EcaBen Det dieren. studies naar
dierbeelden in onze en aadere gamealeviagen en hun veranderingen
la de loop der tijd kuanen eea ander llcht yerpen op de heden ten
dage gchauteerde dierbeeldeD cD zo ook biJdragen een verandering
daarvaa.

BcgtuderlDt v8D het domcgtlcatleproccs in el zlJn facctten lcvert
aldus gegeveDs op die van groot belang ztJn voor ander
(deel)onderzoek biJvoorbeeld a.b.t. het menselÍJk gebruik van
dieren.

2. Menseliik dierqebruik
op relke wiJze en in velke mate verd cn rordt het leven van het
dier door oeaseliJk gebruik bernvloed? Ifat betekent dat voor de
bestaanskyalltelt vaa zovel het rrÍldei als van het
gedomestlceerde dier? HÍcrbrJ vslt tc deaken aaa etudies vaa
gebruiksvorneD als plczlcrJacht cu sportvieserlJ; Daar de rol van
het dlcr ln de vetcnschappelÍJke ea tndustrlële ontrÍkkellng van
aeaseliJke saEealcvlugea; aaar dc plaats van dlerea als
proefobJect, huiagenoot, producent vaa voedsel en klediug, voor
sport, recreatie en therapie ea als verzamelobject.

categorie die ook aandacht behoeft is die vaa de dieren die
iovertolligi vorden beschourd. Het gaat hÍerbiJ vooraamelijk

dicren die alet (neer) aaa hua 3ebruÍksdoel beantwoorden, in

Een

als
OE
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te grote aantallen aanwezig ziJn, of waarvan de produkten op

veste tiJden níet verhandelbaar ziJn. Dit nsurplusI komt Ín alIe
gebruikssectoren vaa dieren voor, maar is in geen enkele

atatlstiek terug te vladea. Oadcrzoek moet zicht geven op de

aard en de onvaug van dit surplus eD entwoord geven op de vraag
hoe deze groepen behandeld moeten vorden, teueÍade dergelíjke
overechottea te voorkomea, dan rel te verminderen.

(Zie ook oaderzoeksvoorstel istaalkaart Mens-DÍer Relaties' ).

3. Eipenwaarde

Naur verbonden

interpretaties
cigeawaarde aaa

net de oensellJke
vea huD gedrag ca

dieren.

tziín van d

perccptie van dieren zÍJn de

het al dan nlet toekennen van

Aan het begrlp clgenwaarde kan o.a. inhoud worden gegeven door
keanie van Boort-apeclfrek gedrag. Het gaat daarbiJ on zowel de
eigcnraarde van gedomestíccerde dieren, ale die van wilde dleren
ln dè natuur. Gcdragsstudies van wÍrde aoorten in de natuur
leveren aiet alleen gegeveDs op dle kuanea biJdragen aan het
inhoud geven van het begrip elgenwaarde vaa Ín het wild levende
dieren, oaar ook van door dc mens gehoudea cn gebruikte
hulsdleren. Iíelisvaar zljn door doncsticatie zekere kennerken van
de uilde vorm verrorca gcgean cD ziJn cr nieuwe blJgekomen, Eaar
gcdomesticeerde dlerea dragcn uog altÍJd veel kenoerken van hun
vllde voorouders Eet zlch oee. soms zlJa dat er zoveel dat de
dlcren zich weer la het ulld kuuaen handhaven.

Ragultaten vaD dergerlJke gedragsetudies kunaea boveadien leiden
tot concrcte rlchtllJncn voor de rtJzc raerop de nens-dier
ralatic vorn gegevca kan uorden, bÍJvoorbeerd ia de sfeer van
huievcstÍag eB verzorgíng vea dlcrea.

Keauis van dicrgedrag Ís ook vaa belang on de aogelÍJke inbreuk
van oader meer biotechnologie op de eigeuraarde van het dier in
te gchattea. Nagegaan kan worden in hoeverre genetisch
gcnodÍflceerde dicren uog la staat zÍJu tot normaal
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soortspecifiek gedrag en ln hoeverre eventuele afwijkingen het
deze dieren oanogeliJk naken nog terug te keren Ín de vrije
Datuur. ra het geval terugkeer ln de vriJe natuur nogeliJk is,
Eoet eordea nagegaan of blotechaologle zodanig heeft ingegrepen
dat de gemodlflceerde dierea Gea gevaar opleveren voor het
voortbestaan van de wllde vorn.

voorÈs ls de vraag of dierea benrstzÍJn hebben van invroed op de

discussie over het toekeunen van elgenraarde aan dieren. studie
aaar de relatle tussen gedrag en berrrstzijn vaa dierea is dan ook
v.D groot belang. of een laterpretatle van gedrag Ín termen van
banrstziJa gedaan kan wordea, ig sterk afhankelÍJk van_de
Ínvalshoek dla ncn klest. verdutdelÍJklng cn analyse van
uogeliJke Ínvalshoeken is dus nodig oE Da te gaaD of en in
hoeverre het gerèchtvaardigd is berr:stziJa aaa diereD toe te
achrlJven eD wat re oDs biJ een dÍerliJk bewustzíjn moeten
voorstellen.

(Zie ook oaderzoeksvoorstel rlatriasÍeke waarde').
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B. (»IDERZOE( DAT ZICE RICI{T OP I'E BESTAAIIDE BI GETIEIISIE

ËAATSCEAPEBLIJXB YORIíGEVING YA}I DE NBITTTE IIISSETI }íBIS BI DIER

l. Jurldische vormEevlnB

De positiG van dierea la de vetgcvlng vergchllt naar de categorie
uaarln ze zlta lagedaeld, biJvoorbeeld laudbouwhuisdier,
gezelschapsdÍer, recreatl.edler, proefdier, wilde fauna, of
achadeliJk dier. Op deze categorleën zlJn in oas land ca. 50

vettellJke regelingen vaa toepassiag, neergelegd ín
lntcrnationare overeenkorsstcn eD richtllJaen, nationale setten en

elgemenc maatregelen van bestuur en daaruÍt voortvloeiende
uitvoeriagsbes luiten.

Een evaluatie van de effecten eD doernatigheid van de bestaande
cn toekomstige regelgeviag is aoodzakelÍJk. voorts zal het bereid
ult diverse bestuursgeledingeD GD de ontwikkelingen in de

reehtepraak krltisch gevolgd moetcn worden. Een nadere
bcschouvÍtrt ven da rcehtsposltie van dicrcn kan biJdragen ean een

meer moderDè ret- ea rcgelgevÍag in lfest Europa. ook Ís een
vergeliJking van het Juridlsche lnstrunentarltro van het
dierenrecht met het overlge eoaaciepatíerecht en de vergelijking
met etelsels in aadere landan aoodzaketiJk.

concrete rerkzaamtreden dle voor hct lnstÍtuut een hoge prÍoritelt
hebbcu ziJn het stÍmulcrcn cn bcgclcÍden van de tntegratie van de
aatuur- cn dlercabeschaltlngsvctgcvlag; kapstok daarvoor vornt dc
bundeling cn herziealng vaa de retten op het gebÍed van
aatuurbegcher:miag in één Flora- ca Fauaayet cn de iavullÍng van
de eenkomcnde GszondheÍds- cn líelzlJnswet voor Dicreu. Het
ontwlkkelcn ven ldeeën voor de Íurnrlling vaa belde kaderetten en
cca contlaue cvaluatlc van doclnatígheld en handhaviag ln de

nablJc toekomst rordt zÍnvol geacht

(ZÍe ook onderzoeksvoorstel rDoeleinden proefdiergebruikr).
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2. Technologische. vetenschapoelÍJke en economÍsche

ontwlkkelinSen
Evaluerend oaderzoek naar de toepasslng van

DetuuneteaschappcllJke technologie op dieren is een van de

oadenerpsn uaar aandacht aan zal rorden besteed. Er zal naar
duldcllJkhcid noeten vordcn toegeverkt op het gebled van al dan

aiet te baateren crltcrla voor bÍotcchnologlsch onderzoek.

De nogelÍJkheld en wengelUkheid vaD Gèn Dier-Effect Rapportage
zal vorden verkcnd. Het Ínstltuut zal daarblJ een

retenschappellJk onderbouvde etelllngnane inaemen die onder neer
noet uítnonden Ín het ontwlkkeleD van crlteria voor de

beoordellng vaD rat rel en aiet toelaetbear wordt geacht. De

komeade Jarea zullen daanroor Jurtdlsch-ethtsche crÍteria moeten
rorden ontuÍkkeld. Het instltuut rÍl daar vanult een

lnterdigcipllaaire beaadering een biJdrage aan leveren.

3. Relatle aatuurbeacheruia8-diercabescherminr
rn de praktiJk staan natuurbeschermlag ea d!.erenbeschermíng vaak
op gespannèn voet met elkaar. Tea grondslag daaraan lÍgt het feit
dat ín de natuurbeschermlng prinair de aandacht uitgaat naar
soort en populatie, tervÍJt la de dlerenbescherming vooral naar
lndlvidu rordt gekeken. BlJgevolg vordea in het kader van
aatuurbcschermiag aogal ccas beheergmaatregelen ultgevoerd die op
grond van het behoud vea roortcn tc bcargunentercD zÍJn, maar
vanult Gen Eccr lndÍvlducrc benaderlng van de dÍcrcn vraagtekens
oProepen.

Daaraaast uordt zeer vèrschÍllend aangekeken tcgen allerleÍ -
vanult de optick ven aetuurbcschermlag- ongcrcnste dleren, zoale
vcmlldcrde (hutg)dlcrcn GD exotGÀ. Eca mecr dlcnaardige
fornulcrlng cD omschriJving vaa alcutclbegrlppen ars iexooti en
iechadeliJkheidi is drÍngcnd geweast. Een hiemee sameahangend

rgPect vorut het thema ifauuavervalsÍngi, dat aader dient te
uordeu verkend vla o.m. cen studle aaar de relatte tussen
dlereahaadel cn GxotenverspreldÍag. Ia het geval dat
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teratroduceerde dieren Gen geveer vornen voor de aanwezige fauna,
dleat aaar een aatuur- èn dieryaardlge oplossing te worden

Sezocht. Het Íuetituut rekent het structureel zoeken naar
dcrgellJke oplossÍage! tot het terrela van haar activÍteiten.

(Zle ook rvoorbeeldproJcct exotcar).

flat betreft dlercabeechcrmlng als belcldsterrein hoopt het
lnatituut cen brug naar de aatuurbcschermlag te sraan. onderzoek
ven ln hct vÍld lcveade dlerca zou daar oader Deer Gen aenzet toe
Lunnen zÍJn. Dat onderzock lcvcrt lDzÍcht op over de

gcdregsragels dle dlcrcn oaderllng hanteran, zodat
loortgpecÍfleke belaagen vea het dler beter kunuen rorden
oocchrcven cn duÍdellJk rordt ïanneer deze belangen ln gevear
komen ca hoe men dre het beste kaa raarborgen. Met de gcgevens
vaD een dergelÍJk onderzoek kan yordea voorkomen dat te snel aan

de neneellJke sanenlevlng ontlcrnde yeardea cu aoruen voor dieren
rorden gebanteerd. Het lnetltuut ril onderzoeken of zorg voor het
ladlvldu kan lclden tot ncgatl,cve conregucntles voor de natuur
ets gcheel.

KcnnÍs over de rÍldc vorroen van gedooestlccerde dieren kan
aaderziJds ook de barrière alechten dle au staat tusaen
gcdomesticeerde dierea eD aatuurbegchcruÍng. voorzover de

natuurbeecherming belelds- cn bsheersmatÍg ln gedomesticeerde
dieren Ls geïatercsseerd, bltJft dlc lntcrcase beperkt tot het
bchoud van dc genen vaa zovel lahccnsc ale cxotlsche soorten.
Dczc optÍek leldt er oader neer toc dat het gebrulk van
procfdlcrca La de ccotoxlcologlc blnncn hct natuurgerichtc dcakcn
aauvellJks ter diacussle ctaat.

(ZÍc ook oaderzocksvooretcl rBthÍek vaD loort- ea

ÍadlvldubcsehernÍag t ) .

DiscrepantÍes tuseen Datuurbelaageu ga diercnbelaagen vÍnden we

tenrg Ín de praktlJk, la de ucteagchap ea la de retgevlug.
oaderzoek om het totale spaualagsvcld la kaart te brengen is
drÍagend geveast. Eea dcrgeltJkc gtudie L,aa de onderliggende
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ueardeDorÍëntaties boven rater halen en daardoor verhelderend
uerken. Het kan de basls vornen voor het ontsikkeleD ven een
gcmeenschappelÍJke taal en eenduídige oEgeDgsvorDen met dieren,
EGt lnbegrip vaa de yet- ca regelgevlng.

(Zlc ook oaderzocksvoorgtellcn rcoafllcten aatuurbeschermÍng-
dlercnbcachermlngr .n rratcgratir ven dlcreavclzÍJnscducatíe in
aetuur- ca olllcu-educatle I ).

SIOTON|ENICING

Hct hicrvoor beachrèvGD rcrkterrctn vaa het ragtltuut Mens-Dier
oaderzock kent tal vaa vr..gstukkca, die cen stcrk onderliage
eemcuhaag vertoDen. De latcrdlacÍplÍaalre bcnadering van deze
vraagetukken zal borg ataaa yoor cèD grote Eete ven vemevenheid
la de oaderzoeksprogr.ptering.



BiJlage IV

lnstituut Mens - Dier Onderzoek i.o.
lnstitute for the Study of the Human - Animal Retationship

Steniaureg 8 - 3702 AG Zebt - Tet.: O3/t04 - 1T2U





lnstituut Mens r Dier Onderzoek i.o.
lnstitute for the Study of the Human - Animal Relationship

Prcjectenovenzicht 1

juni 1991





Inhoud

Ten geleide

Onderzoek naar de problematische relatie Lussen mens en dier

A.2 Menselijk diergebruik
A.2.L. Staalkaart mens-dier relaties

A.3 Eigenwaarde van dieren
A.3.1. Intrinsieke waarde

Onderzoek naar de bestaande en gelíensLe maaÈschappelijke vorm-

geving van de relatie mens-dier

B.1 Juridische vorngeving

B.1.1. Doeleinden proefdiergebruik g

8.3 Relatie natuurbescherning-dierenbescherming

8.3.1. Exoten uit en thuis: een probleem? 11

8.3;2. Ethiek van soorten- en indÍvidubescherming 15

8.3.3. Conflicten natuur- en dierenbescherming 18

8.3.4. Integratie vanldiereducatie in natuur- en milieu-educatie 21

Bijlage 1





-1-

Ten geleide

Dit projekenoverzicht geeft een aantal prioriteiten weer in onderzoek
en voorlichting. Het is een nadere uitwerking van een aantal probleem-
gebieden, die gesignaleerd zijn in de nota rrTerreinverkenningl' van het
Instituut Mens-Dier Onderzoek i.o. De in deze bundel samengevatte voor-
stel-len zijn qua uitvoering niet voorbehouden aan instituuÈsmedewerkers
maar zulIen ook door onderzoekers van andere instellingen uitgevoerd
kunnen worden. Het is zelfs denkbaar ttat het Instituut Mens-Dier Onder-
zoek ten aanzien van bepaalde projekten slechts een ondersteunende of
adviserende ro1 vervuLt, geheel in overeenstenming met de netwerk-
gedachte.

De in deze bundel opgenomen projekÈvoorstellen zijn samenvattingen van
uitvoeriger projektonschrijvingen. Desgewenst kunnen deze ten .behoeve

van participatie er./of financiering verstrekt worden. Deze opzet sluiL
overigens geenszins een neer gedetailleerde bespreking van andere onder-
zoekthemats riit.

De systenatiek van dit projektenoverzicht is dat over en weer wordt
verwezen naar de aandachtsgebieden in de Terreinverkenning en de in
deze bundel opgenomen voorstellen. Daarbij is de volgorde van de Ter-
reinverkenning aangehouden.

In bijlage 1 is in aLgemene termen aangegeven op welke speerpunten van
overheidsbeleid en onderzoekadvisering de ideeËn van het Instituut
Mens-Dier Onderzoek i.o. aansluiten. hlaar de hier beschreven voorstel-
len contact naken net lopende progranmats, is dit aangegeven.

J. ïJzernan (red.)





Onderzoek naar de problematÍsche relatie Lussen nens en dier
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4.2 Menseli ik diergebruik

Staalkaart mens-dier relaLies

De hedendaagse (westerse) samenleving gebruikt een grot,e hoeveelheid
diersoorEen voor .zeer uiteenlopende doeleinden. Zíj zijn ondergebracht
in, elkaar overlappende, groepen: landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren,
proefdieren, schadelijke dieren, wilde fauna. Elk van deze groepen
kent een 'rgroepseigent' behandelings- en waarderingsregine. rn de dage-
lijkse omgang met dieren levert een veelzijdige, echter naar inconse-
quentie neigende behandeling en waardering van dieren voor mensen nau-
welijks problemen op, somrnige (beroeps)groepen, zoals dierenartsen,
daargel.aten. voor de dieren zerf ligt diÈ anders. verandering van de
status van een dier kan tot een geheel andere hui.svesting en voeding
leiden of tot een compleet andere leefwijze. Een dier kan van een
voll-edige bescherming in een vogelvrije situatie belanden. Van een inLe-
gral-e benadering van de nens-dier problematiek, over a1le diercacego-
rieen en. gebruiksnotieven heen, is in wetenschappelijk, naatschap-
pelijk'en poliriek .opzichr slechts beperkt sprake.
Toch evol-ueert de discussie over diergebruik de laatste jaren naar een
fundanenteler ni.veau. Steeds tneer vraagstukken verplaaËsen zich van
het rtechnischet vlak (huisvesting, voedi.ng, verzorging) naar heÈ

ethische vlak (de tluxe-vraagt t.a.v. bontproduktie, dierproeven voor
cosmeticaproduktie, biotechnologie). Een uitputtend, afgerond over_
zicht van handelingen t.o.v. dieren, gererateerd aan hun welzijn, men-
selijk' doel en (naatschappelijke) neveneffecten,. in onderlinge samen_
hang, ontbreekt echter ' '

Vraagstelling

Gezien de veelvormigheid van de mens-dier relaÈies en vanuit het stre-
ven on een zo consequent mogelijk dierenbeschermingsbeleid te voeren,
is het.noodzakelijk een ordening in menselijk diergebruik tot sgand te
brengen- Daarbij kan onderzoek worden gedaan vanuit de invalshoek van
de nens en vanuit het perspectief van het dier.
Enkele mogelijkheden tot structurering zijn, naar:
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A. Het, karakter van de mens;dier relatie.
1. Relatie gebaseerd op het voorzien in materiële behoeften van de

mens (dierlijke produkten, gebruik van dieren bij ontwikkeling van

farmaca e.d. ).
2. Relatie gebaseerd op het door het dier voorzien in diensten ten

behoeve van de mens (trek-, lasÈ- en rijdiensten, opsporing, bewaking,

verdediging e.d. ).
3. Relatie ten behoeve van immateriële behoeften of wensen van de mens

m.b.t. educatie, ontspanning, gezelschap, therapie.
4. Een relatie die er van nature is en daardoor een aparte plaats in-
neemt, is die met in de vrije natuur levende dieren. Hier is de to-
taLe bel-evingswereld van mens en dier aan de orde. De relatie mens -
dier ligt hier op een ander niveau dan bij voorgaande punten.

Deze opzeL leidt tot een structurering van de mens-dier relatie op basis
van de norele vragen met betrekking tot dieren.

B. De kwaliteit van het dierenleven.
l. Zijn er voldoende waarborgen voor de handhaving, van het r.relzijn van

tlieren?
2. Wordt rekening gehouden net de eigen intrinsieke waarde van dieren?

Een ander, mogelijk bruikbaarder begrip is ttintegriteittt.

3. Is het doden van een dier (of diergroepen, diersoorten) moreel ge-

rechtvaardigd?

Het Ís duidelijk. dat de mens de morele actor in de relatie meas-dier is
en dat het benutten van en omgaan met dieren gericht i-s op menselijke be-

hoeften of wensen. Daarmee rijst de vraag naar rechtvaardiging van de doe-

len. Een indeling naar diergroepen lijkt het meest praktisöh.

C. De kwaliteit van de menseLiike doelstellingen.
1. Voor landbouwhuisdieren is het beter on een benadering op algemeen

maatschappelijk niveau te kiezen dan op bedrijfsniveau. Een van de maat-

schappelijke doeLstellingen is het produceren van produkten met een Ia-
ge kostprijs voor de consument. Gezien gedrags- en ziektekundige pro-
blenen als ook de milieubelasting, is een rechtyaardiging van aard en

knantiteit van de (eiwit)consumptie gewenst.
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2- De emotionele band tussen eigenaar en gezelschapsdier kan een ga-
rantie zijn voor beider welzijn. Llanneer dieren vermenselijkt worden
en bij ondeskundige omgang kunnen ongewenste neveneffecten ontstaan.
Morele problemen kunnen het gevolg zijn van rassÈandaarden en cosme-

tische of nutsoperaties, in'een aantal gevallen is de integriteiL in
het geding. Ook hier kan een rechÈvaardiging aan de orde gesteld wor-
den.

3. De maatschappelijke aandacht voor het proefdiergebruik is sinds de
inwerkingtreding van de lrlet op de Dierproeven versterkÈ. of Dierexpe-
rimentencommissies, die belast zijn met de ethische toetsi-ng van dier-
proeven, het beoogde effect zullen hebben noet worden afgewacht. Vast-
gesteld kan uorden daÈ dierproeven veiankerd zijn in de gangbare me-
dische paradigmats en methoden.

4. De overige dieren of diersoorten die worden tgehoudenr voor uit-
eenlopende doelen of functies vormen een zeer heterogene verzameling.
Er is vrijwel geen categorie waar een kritische evaluatie niet op
zijn plaats zou zijn.
5. Een algemene vraag over de diersoorten heen, is wat. de morele re-
levantie is van het verschillend omgaan met de uiteenlopende socio-
typen van dieren.

D. De toegepÀte technieken en svstemen.

1. Het is de intentie van Wet op de Dierproeven en Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren om een welzijnsbevorderend effekt te hebben
op o.m. houderijnethoden en -systenen. Het volgen (van de invulling)
van deze wetten heeft grote actualiteit.
Z. iat hiervoor gezegd is over houderij geldt ook voor de fokkerij en
voor fokkerijnethoden.
3. Hetzelfde geldt voor lichanelÍjke ingrepen bij en het doden van
dieren.
4. Bijzonder urgenÈ is een toetsing van de toepassing van biotechnolo-
gische technieken. In diverse publikaties is reeds ingegaan op de na-
strevenswaardige normen en waarden en toetsingsaspecÈen.

Uitvoering

Een staalkaarÈ aie'primair in kwalitatief en secundair in kwantitaEief op-
zicht de nens-dier relatÍes beschrijft kan zijn diensten bewijzen bij de
invulling en afstemning van regels en vetten n.b.t. dieren.



-5-

Het kan tevens een basi-s vormen voor nieuwe theorievorming over de re-
latie mens-dier. Het huidige natuunÍetenschappelijk denken (materia-
lisme) en het daarmee hand-in-hand gaande utilisme hebben ertoe geleid
dat deonEologische normen en waarden in de verdrukking zijn gekomen,

grotendeels ondat deze niet objectief zouden zijn. Het geheel van de

morele en niet-morele waarden in de mens-dier relatie overziende lijkt
het van fundamenteel belang om te komen Èot een grondslagendebat. Hier-
in zijn twee hoofdlijnen te onderkennen:

1) het omschrijven en erkennen van de te beschermen en te handhaven nor-
men en waarden, zoals: de intpinsieke waarde c.q. integriÈeit van dieren,
de duurzaamheid van ecosystemen en levensmogelijkheden op aarde;
2) een r.raardering c.q. evaluatíe van de menselijke doelstellingen, rraar-
bij onderscheid gemaakt zou moeten worden j-n fundamentele en perifere
belangen en wat daar eventueel tussenligt.
Voor het effectueren van de morele verantwoordelijkheid van de mens is
.het van groot belang in het bewust-zijn te brengen.ïilaar de grenzen liggen
voor het mensel"ijk handelen en tevens gewoonten en sociaal-economische
systeendwang te ontmaskeren.

Het onderzoek naar een thandzame', bruikbare staalkaart en de uiteinde-
lijke vormgeving vereisen zowel vanuit diertechnische a1s van maatschap-

pijwetenschappen een grote betrokkenheid. Wat de eerste betreft kan no-
gelijk een beroep gedaan rrorden op veel lopende progranmats, zoals
82-RM (Aquacultuuronderzoek) en 105-IMAG (Automatisering en roboEise-
ring in de melkveehouderij). Ook dragen eigen onderzoekplannen (zie B.2.1.
en B.3.3.) gegevens aan. Op zijq. beuqt levert het staalkaart-projekt wel--

licht bruikbaar materiaal op voor het bepaleh van criteria voor de pre-
ventieve toetsing van huisvestingssystemen en vgor het technologisch en

ethisch aspectenonderzoek van de bÍotechnologie (zie Structuurnota land-
bouw, 1990)

Uit een oogpunt van urg,entie en uiÈdagendheid zou*prioriteit gegeven kun-

nen worden aan de knaliteit van en de interactie tussen materiële behoef-

ten van de mens en veehouderij en die van resp. tussen immateriËle be-

hoeften van de nens en huisdierbezíE.(zie NRLO Meerjarenvisie 1991-1994).

Contactpersoon: Dr. F.J. Grommers
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A.3 Eigenwaarde van dieren

A.3.1. Intrinsieke waarde

De term tfintrinsiekett of ttinherent,e waardert is een centraal begrip in de
bio-ethiek en milieu-ethiek. Ondanks de recente bloei_ van deze twee rich-
tingen van ethiek zijn de betekenis, de toepassing, de rationele basis
en de relevantie ervan voor het beleid nog steeds omstreden. Dit neemt
niet weg dat het in allerlei beschouwingen van wetenschappelijke en meer
populaire aard en in talloze beleidsstukken van overheid en parLikulier
initiatief wordt gebruikt; zo duikt het voort,durend op als het gaat otr
biotechnologie bij dieren. Opvallend is dat de bio-ethiek met name in het
beleid ontbreekt op plaatsen waar zij weI op haar plaats is, b.v. in de
discussie over pelsdieren.

VraagsÈe11inq

HeË begrip ttintrinsieke waarde" noopt tot enige terughoudendheid in het
gebruik- Het roept een aantal vragen op, mede gezien de onduidelijke re-
l-aties van deze term met andere belangrijke begrippen, als ,welzijnr,
ttnatuurlijkheidrt en ttduurzane ontwikkelingr.

1. Niet-menselijke entiteiten kunnen drager van i.ntrinsieke waarde zijn.
Toch zijn het nenselijke wezens die (expliciet) waarderen en duè ook het
begrip rtintrinsiek-e waardett al of niet toekennen. Hebben we hier met een
incoherentie of zelfs net een paradox te naken?

HieruiL vloeien deelvragen voort, zoals m.b.t. de gevolgen van de bestaan-
de theorieën voor het onderscheid tussen ttnee, tenzijrr en trja, mits..r,
in geval van een controversiële benadering van onder meer dieren.
2. Hoe (h)erkennen rile het intrinsiek waardevolle en hoe kan worden ge-
rechtvaardigd dat iets intrinsieke rraarde heeft?
3. Kunnen we onderscheid maken'tussen entiteiten die intrinsiek rvaardevol
zijn en die welke het niet zíjn? I,Iaaraan.ontlenen we het begrip ,,waarderr?

Hoe, met welke criteria en op yelke gronden trekken we hier grenzen?
4. Schept het erkennen van intrinsiek waardevolle entiteiten plichten? Hoe
respecteren we eèn individueel dier, een soort, een ecosysteem?
5' Wat doen ue in geval- van bot,sende morele aanwijzingen, tussen mensen
en dieren, tussen dieren onderlÍng (soort versus individu)? zLjn er re-
gels voor zotn afveging te vinden of varen rre blind op onze intuïtie?
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6) Llat is in het licht van de antwoorden op voorgaande vragen de even-
tuele betekenis van het begrip ttintrinsieke waardett voor de normatieve
grondslag van relevant beleid?

De beanLwoording van deze vragen draagÈ bij aan de uiteindelijke plaats-
bepaling van intrinsÍeke waarde. I{il dit begrip in onderzoek en beleid
daadwerkelijk zijn waarde kunnen bewijzen, dan is het essentieel een goed

perspectief op deze,term te hebben. fn de kern is rrintrinsieke waarde"
uitdrukking van het besef dat iets, dat die waarde heeft, het niet ver-
dient om louter als middel voor onze doeleinden te worden gebruikt. De

toepassing van het begrip beoogt dus een grens aan een instrumentele op-
vatti-ng van de werkelijkheid aan te geven.

Een centrale vraag bij de fundering van dier-, bio- of milieu-ethiek is
dan ook in hoeverre wij (nogen) toelaten dat onze wetenschap en techniek
geen ruimte meer bieden voor belangeloze openheid. 0n ter zake tot een

antwoord te kunnen komen. is o.a. nodig dat ethici in hun praktische werk
het expliciteren en verdedigen van waardenoriëntaties voorrang geven bo-
ven het formuleren van plichten. Een j.nteressante parallel, die nader dient
te uorden uitgeuerkt, is te vinden in de gezondheidsethiek, waar momenteel
veel aandacht wordt gegeven aan de vraag of.de snel ontwikkelende nedi-
sche technologie ons gevangen houdt in een eenzijdige visie op ziekte en
1even, gezondheid en sterven. Zotn uitwerking van het waardebesef in de
gezondheidszorg kan wegwijzend zijn voor de bio-ethiek en nilieu-ethiek,
met name t.a.v. vraagstukken a1s Índustrialisatie en mechanisatie (vee-
houderij, behoud rrilde fauna) en genetische manipulatie.

Uitvoering

Tien jaar na de politieke introductie van het begrip ttintrinsieke naarde"
van dieren (Nota 'Ri5ksoverheid en dierenbescherming', 198f) is het een

veelgehoorde maar niet hanteerbaar gebleken term in ethisch beraad over
Índi-vidueLe of collectieve beslissingen of in het wetgevingsproces. Niet-
tenin loopt het begrip als een ruggegraat door het skelet yan de Gezond-
heids- en Welzijnsvet voor Dieren. iroblemen worden voorzien wanneer de

vertaling van intrinsieke vaarde naar de praktijk moeE plaatsvinden, zo-
we1 in het kader van ttechnischer vraagstukken a1s t.a.v. ethische kves-
ties als biotechnologie. De StrucËuurnota Landbouw (f990) erkent dit
vooruitzicht en biedt ook ruiute om het begrip verder te operationaliseren.
De Nationale Raad voor. Landbouvkundig Onderzoek (NRLO) pleit, mede in
dit verband, voor het creëren van blijvende expertise op het gebied van

technologisch aspectenonderzoek (Meerjarenvisie 1991-1994) .



Intrinsieke waarde als ethische grensuaarde, die ook juridische beteke-
nis heeft, moet tenminste worden ontwikkeld tot onderzoekprincipes en

' regels die in beleid ingezet kunnen worden.

Een drietal facetten van het onderzoek (vragen 1-3) is thans in behandel-Íng

bij de vakgroep Praktische Filosofie van de UniversiteÍt Amsterdam (W. Ach-
terberg). Deze kan a1s contactpunt optreden voor een bÍj het ïnstituut
Mens-Dier Onderzoek gedetacheerde, filosofisch geschoolde promovendus.

Contactpersoon: Dr. W. Achterber§





0nderzoek naar de bestaande en gewenste maatschappelijke

vormgeving van de relatie mens-dier





-9-

B. 1 Juridische vormgeving

B.1.1. Doeleinden proefdiergebruik

fn de hlet op de Dierproeven (1977) wordt "dierproef" gedefinieerd als 'het
geheel van handelingen, dat t.a.v. een levend gewerveld dier wordL uitge-
voerd met het doel a) sera, vaccins, diagnostica of andere medische, veLe-

rinaire of biologische zelfstandigheden te produceren of te controleren,
of biologische ijkingen uit te voeren;

ten;
b) toxicologisch of farmacologisch onderzoek te verrich-
è) zwangerschap, ziekelijke of andere lichamelijke toe-

standen of lichamelijke kenmerken te herkennen of op te sporen, anders dan

in de uitoefenÍng van de diergeneeskunde op het betrokken dier;
d) kennis van het menselijk of dierlijk lichaan of hand-

vaardigheid in het verrichten van ingrepen daarop, te verschaffen of te
ontwikkelen, of e) een antwoord te verkrijgen op een wetenschappelijke
vraag' voor zover redelijkerwijs moet worden aangenonen dat daardoor de

gezondheid van het dier kan worden benadeeld dan weL noemenswaardige pijn,
letser of ernstig ander ongemak aan het dier kan worden berokkendt.
Hieraan voegt de wet toe dat de proeven, al dan niet rechtstreeks gericht
moeten zijn op rhet belang van de gezondheid of de voeding van mens of
dierr, waarop uitzonderingen mogelijk zijn.

Verschillende ontwikkelingen wijzen erop dat een nadere bezinning op de

doeleinden van proefdiergebruik wenselijk is. Hiermee rrordt niet bedoeld
met welk direkt oognerk (zie a-e) naar met welk feitelijk (maatschappe-

1ijk, commercieel, wetenschappelijk) doel dierproeven worden uitgevoerd.
Enkele van die ontwikkelingen zijn:
. het groter wordende schaduwgebied, waarin veel dierproeven -b.v. van

landbouwkundige aard- plaatsvinden ;

. het toenemend gebruik van dieren voor bio-monitoring (milieu-indicator);

. de aanwijzingen dat ook teffectiviteitsonderzoekt van stoffen en gerede
produkten onder de uerkingssfeer van de wet worden uitgevoerd;
. het voortgezette onderzoek m.b.v. proefdÍeren in verband met algemeen

erkende risicots voor onder meer de gezondheid (arcohol, tabak);
. de Íntroductie var tvermijding, diagàose, behandeling van ziekten' etc.
bij planten als geoorloofd oogmerk in de gewijzigde l.Iet op de Dierproeven.
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Anderhalf decennium na de inwerkingtreding van de wet is nog onvoldoende

helderheid verkregen over welke doeleinden zijn en worden gediend net het
gebruik van proefdÍeren 'ter beantwoording van een wetenschappelijke vraagt

VraagsLelling

De gesignaleerde problemaÈiek geeft aanleiding tot de volgende twee vragen:

l. In hoeverre zijn de doeleinden r{aarvoor dierproeven worden gedaan in
overeenstemming met (de inÈentie van) de Wet op de Dierproeven?

2. Hoe kan een democratische diskussie over de aanvaardbaarheid van deze

doeleinden worden bevorderd?

Uitvoering

Het nadenken over feitelijke doeleinden van proefdiergebruik is in een

nieuwe fase gekomen (implementaÈie Europese Richtlijn Bescherming Proef-
dieren niddels wetswijziBing, invulling Gezondheids- en l.Ielzijnswet voor
Dieren). Daarmee lijkt het nonent aangebroken om de praktijk te toetsen
aan het fundament van de Wet op de Dierproeven. Het vraagstuk ligt primair
op het gebied van het rechtsleven, de ethiek en de pol-Ítiek.
Via een inventariserend onderzoek van de jaarlijkse registraties van dier-
experinenten kunnen doelej.nden expliciet in kaart worden gebracht; bij de

analyse van'deze gegevens kan zo nodig de hulp van desbetreffende dier-
experimentencommissies worden ingeroepen. Ook inschakeling van de BïON

werkgroep Dierproeven en Sanenleving ligt voor de hand.

Een gedegen analyse van het vraagstuk naakt een interdisciplinaire bena-

derÍng nodig, waarbij de invalshoek van sociologen en economen rilenselijk is.
Voorzien is in doorstroming van de onderzoekresultaten naar projekt A.2.1.
(tstaaLkaart mens-dier relatiesr) en, voor zover nilieuteëhnisch en eco-
toxicologisch onderzoek betreffende, naar de projekten B.3.2. ( tEthiek van

soort- en individubeschermingt) en 8.3.3. (rConflicten natuur- en dieren-
bescherningt). Onder neer het veranderende gewasbescherningsbeleid (eco-

toxicologie, monoclonale antilichamen) geeft het projekt grote actuali-
teitsvaarde (Structuurnota Landbouw 1990, Meerjarenplan Gewasbescherning,

l99r)

Contactpersonen: Dr. F.J. Gronmers, Dr. H. Verhoog



-11-

B.3 Relatie natuurbescherming - dierenbescherming

8.3.1. Exoten uit en Èhuis: een probleem?

Zolang de mens op aarde rond zwerft heeft hij bewust en onbewust dieren
verplaatst naar gebieden, waar zij van oorsprong niet voorkwamen. De Ro-

meinen hebben met hun bezettingslegers het konijn op diverse plaatsen ge-

bracht, waar de soort volstrekt tvreemdt was. Ten tijde van de grote ont-
dekkingsreizen brachten schepen overal ter wereld (onbedoeld) zwarte àn

bruine ratLen met zich mee. Vaak konden deze zogeheten ttexot,ent'zich in
hun nieuwe leefgebied uitstekend handhaven. Voorbeelden dicht bij huis van

dergelijke exoten zíjn fazant, karper, bisamrat, knobbelzwaar., maar ook

de inniddels veelbesproken tbrulkikkerr. Ongeacht of een bepaalde diersoort
nu bewust of onopzettelijk in een ander werelddeel terecht komt, het besef
dat de Íneeste exoten tot een rplaagt kunnen uitgroeien, is nog niet tot
iedereen doorgedrongen. Het .aantal gebieden op aarde, waar de lokale,
oorspronkelijke planten- en dierenrrereld ernstig te lijden heeft (gehad)

onder de aanwezigheid van exoten is talrijk. De invloed van exoten kan

variëren van een voortdurend tgevechtr met inheemse soorten om het bestaan
(o:a: voedselconcurrentie) tot het voorgoed verdringen van de oorspronke-
lijke leefgemeenschap.

De laatste decennia heeft de verspreiding van exoten een ander karakter
gekregen. De afgelopen f0 à 20 jaar is de beroepsnatige handel in en hob-
biïstische fokkerij van dieren opgekomen. Talloze niet-inheense diersoor-
ten hebben hun intrede gedaan in de huisdierbranche, in recreatieparken
en laboratoria, in viskwekerijen en op kinderboerderijen. Een aantal daar-
van heeft bewezen zich onder Westeuropese klimatologische onstandigheden
te kunnen handhaven na te zijn uitgebroken of moedwillig te zijn losgela-
ten. Voor ons land gaat het daarbij on enkele tienÈaIlen gewervelde dÍer-
soorten, zoals Amerikaanse nerts, halsbandparkiet, Siberische grondeekhoorn,

zwarte zríaan, Chileense flamingo en regenboogforel. Exoten r.rorden heden-
tendage ook planmatig uitgezet in het kader van beheersmaatregelen, zoals
biologische bestrijding van 'plagen'. We hebben het dan, nàast gewervel-
de dieren zoals graskarper, vooral over ongewervelden. Over de risicors
die hieraan verbonden zijn is nog onvoldoende bekend.

Vanuit de maatschappelijke perceptie dat onze eigen soortenrijkdon zoveel
nogelijk berraard moet blijven, wordt in de regel bijzonder argwanend tegen
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het vóórkomen van exoten in onze natuur aangekeken. Gestoeld op de opvat-

ting daE zij per defihitie een bedreiging vormen voor de inheemse soorten

kunnen exoten rekenen op een rigoreuze bestrijding die van elke rem ont-
daan lijkt. Achter Lralies of glas in huiskamers, laboratoria en dieren-
parken wordÈ veel toleranLer tegen exoEen aangekeken. Deze tweeledige hou-

ding naakt een consisLente beoordeling van hun aanwezigheid nÍeE gemak-

kelijk. Het uitzetten of ontsnappen van exot,en kan, hoe dan ook, behalve

uit ecologisch tevens uit dierethisch oogpunt (bestrÍjding of verkomme-

ring) vraagtekens oproepen.

Vraaestell-ins

Het houden van exoten en hun -vaak succesvolle- verspreiding roepÈ de

vraag op hoe ve nu en in de toekomst net hun populariteit er aanwezigheid

om Eoeten gaan. Deze vraag kan in drie fasen worden beantwoord:

A. hrelke in Nederland gehouden exotische,diersoorten kunnen bij benadering

aangemerkt worden a1s rrisicodragendt voor onze inheense flora en fauna?

B. Hoe kunnen we een zo objectief nogelijke betekenis geven aan de begrip-
pen ttexoottr en rrschaderr, opdat tneer rationele i.p.v. emotionele motieven

tot hun recht komen?

C. Welke toetsingsnodellen in de zin van een tlntroductie

zijn denkbaar en praktisch haalbaar, waarbij effecten en

voor de omgevíng en voor de in te voeren of uit te zetten
lanceerd zíjn?

Uitvoering

Effect Rapport'

neveneffecten

soort uitgeba-

Fase A. sluit aan op het beleidsvoornenen van de overheid om een aanwij-
zingsbeleid t.a.v. exotische diersoorten te ontwikkelen: soorten die bij
uitzetting of ontsnapping een poEenEieel gevaar voor flora en fauna op-
leveren, zullen daarbij onder een handels- annex bezitsverbod vaIlen. Ne-

derland za1 hiernee in de pap gaan lopen van een aantal internaEionale
richtlijnen en verdragen op het gebied van naËuurbehoud, die er onder meer

op gericht zijn een verdere verspreiding van (meer soorten) exoten tegen

Ee gaan.

Via documentatie- en literatuuronderzoek zal worden nagegaan welke van de

binnenlands gehouden exotische dÍersoorEen in net Nederland vergelijkbare
regionen voor ecologische problenen hebben gezorgd. .Dit onderzoek zal kun-
nen resulteren in een soortenlijst, waarop exotische dieren staan vermeld

ten aanzien vaarvan tenminsEe een restrictief beleid zal moeten worden ge-
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voerd.

Fase B. concentreert zich op de vraag: ttWat is een exoot,??r Het begrip
trexootrf is een nogal beladen term. Aangenonen mag r.rorden dat dit samen-

hangt met de wetensghap dat een exoot rhier niet thuishoortt en mogelijke
verstoring kan geven, of deze nu waterstaatkundig, ecologisch of land-
bouweconomisch van aard is. Volgens de klassieke definitie is de kwali-
ficatÍe ttexoottt gebonden aan staat,srechtelijke grenzen. Een belangrijk'
criterium voor het al dan niet inheems li5n is een archeologische vondst.
Nadeel daarvan is dat van vee1, a1s inheems bestempelde, soorten nooit
pré-historische aanwijzingen zijn gevonden. hlanneer ue over doelbewuste,
planmatige uiÈzetÈing spreken, b.v. in het kader van biologische bestri5-
ding of om een uitgestorven soort tterug te halenf als synbool of natuur-
beheerder, treden beperkingen aanhet licht van de klassieke definitie.
Het gaat daarbij on een statische dan wel een dynamische benadering van het
verspreidingsgebied van bepaalde soort,en.

Ook het begrip t'schade" is niet van elke discussie ontbloot. Een soort die
a1s inheems wordt aangemerkt, wordt.per defÍnitie nilder tegemoet getreden
dan een soort, die a1s ttexoottt wordt gebrandrnerkt, terrrijl de invloed van
de eerste op fLora en fauna desastreuzer kan zijn dan die van de laatste.
Niet zelden wordt tot een ware heksenjacht op exoten opgeroepen, waar de

bepaling van enige invloed nog moet plaatsvinden. Anderzijds levert de

traditionele betekenis van, Itschadett voor de ontwikkeling van een praktisch
uitvoerbaar en verantvoord beleid ook de nodige hoofdbrekens op; zo wordt
voedselconcurrentie door vraat weL als pri.naire, ecol-ogische schade opge-
vat, maar (agressief) gedrag, zÍ-ekteverspreiding en de nogelijkheid van
hybridisatie behoren.toL dusver nauwelijks tot de formeel erkende schade-
beelden

. Een zuivere analyse van. het klassieke begrippenapparaat moet leiden tot een
andere benadering van de bestrijding van de ene groep exoten en de plan-
mati.ge uitzetting van de andere groep. Vanuit de disciplines ecologie,
(milieu)filosofie en recht zal een bijdrage worden geleverd.

Fase C. richt zich net name op de aspecten dÍe samenhangen met het planna-
tig uitzetten van exoten en van inheense soorten, die hi.er te lande zijn
verdwenen. Van een samenhangend uitzettingsbeleid is nog geen sprake. i'lel-
ke elenenten een rol spelen bij de beoordeli.ng of een diersoort uitgezet
wordt teneinde een ecologisch, landbouwkundÍg of synbolisch doel te dienen,
is nog onduidelijk. Dit leidt er o.D. toe dat het rbeheerstr uitzetten van
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dieren keer op keer tot, soms fe11e, discussies aanleiding geeft. Tot dus-

ver zijn het voornamelijk ecologische argumenten gerrreest, -die de toon van

de debatEen hebben gezet. Economische en eruotionele motieven lijken zich
echter meer en meer in deze discussie te mengen, evenals dierenwelzijns-
argumenten, b.v. ten aanzien van de herintroductie van bever en lynx.
Het zou een afgewogen natuurbeleid ten goede komen, hranneer een plan-
matige verplaaÈsing van dieren vooraf onderhevig zou zijn aan een toetsing,
waarin diverse motieven en argumenten aan bod kunnen komen.

Het onderzoek richt zich op het opstellen van een aantaL toetsingsmodel-
1en en steunt daarbij sterk op de onderzoekgegevens uit de eerdere tr.ree

fasen.

Urgentie

Tot 1990 r.,as in ons land nauwelijks sprake van een duidelijk omschreven
rexotenbeleidr. Door de ontwikkelingen daartoe gedwongen (toename ver-
spreiding aantal soorten en exenpl-aren van exoten in de vrije natuur a[s-
nede de groteie belangstelling voor het plannatig uÍtzeLten van inheems
geachte soorten) hebben overheid en partikuliere terreinbeheerders thans
behoefte aan een deugdelÍjk theoretisch kader en uitputtende praktijk-
gegevens. Het publiek en vooral diverse beroepsgroepen die met exotische
dieren te maken hebben, zíjn zj.ch onvoldoendó bewust van de effectèn van
faunavervalsing. Reparatiewetgeving net betrekking tot het bezit en uit-
zetten van exoten in,in voorbereiding.

HeL rexotenprojektr kent een nauwe verwevenheid van prakti5k- en theorie-
gerÍchte studie, waarbij over de schutting van natuurtechniek (b.v. eco-
J-ogie) en dierenwelzijn (b.v. ethologie) heen wordt gekeken. De opzet is
zeer probleemgericht en kan Erapsgewijs uitmonden in een aantal handzame

adviezen. hlat betreft de rverknopingt van fundanenteel en toepassings-
gerlcht onderzoek, komt dit projekt voldoende tegemoet aan de ter zake
geformuleerde wens van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
(Meerjarenvisie 199f-1994). Uitwisseling van gegevens kan plaatshebben
in het kader van het lopende onderzoekprograrma rBeheer van dierpopulatiesr
(22-RIN) en rBiologÍsche bestrijding van plagenr (36-IPO) en met her deel-
prograruta rEvaluatier uit de hoofdlijnen van het natuuronderzoek in het
kader van her Natuurbeleidsplan (NRLO go/tz). Fase A. van het projekt is
reeds in uitvoering; nedio l99l zal hieromtrent verslag worden gedaan.

C,ontactpersoon: Drs. F.[I.M. Vera
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B.3 Relatie natuurbescherming - dierenbescherming

Ethiek van soorten- en individubeschermi

Ethiek heeft betrekking op de vraag of de mens zich beperkingen behoort op

te leggen in heÈ gebruik van de natuur om zijn eÍgen behoefte te bevredi-
gen, en de redenen daarvoor. Traditioneel heeft het l,Iesterse (religieuze,
ethische en juridische) denken een sterke tantropocentrischet inslag: dë

waarde van de natuur wordt afgeleid van het belang dat de mens daarbij
heeft. fn tegenstelling tot de mens heeft de natuur in deze visie geen

waarde-op-zich (rintrinsieker waarde). De mens zou daarom ook geen direkte
verantwoordelijkheid tegenover de natuur hebben, hoogstens een indirekte,
namelijk vóor zover het gebruik dat een trens van de natuur naakt een nega-
tieve uitwerking kan hebben op (het welzijn van) andere mensen. Beroemd is
een vergelijkbaar voorbeel-d met betrekking tot dierenmishandeling: tradi-
tioneel was dit afkeurenswaardig omdat dit (N.8. in het openbaar) aanstoot-
gevend zou kunnen worden gevonden; het zou de goede zeilen aantasten, aan
kunnen zetien toÈ dezelfde handelingeu t.o.v. nedeburgers e.d. De jurisische
dierenbescherrning was dan ook stevig verankerd in de zedelijkheidswetgeving;
het dier zelf had geen tmorele statust.
Een ander voorbeeld van een antropocentrische benadering vinden we terug
in de sfeer van milieubescherning, voor zover die bescherning alleen ge-
moti-veerd is vanuit het leven-en-overleven van de mens ze1-f, inclusief toe-
komstige generaties (tzaag de tak niet door r.raarop je zj:.t). Het behoud
van soorten (o.a. biologische diversiteit) kan vanui.t dit perspectief wor-
den verdedigd: als potentieel nuttig genenreservoir voor de farmaceuÈische
en voedingsniddelenindustrie.

De laatste decennia heeft het antropocentrische denken aan grote kritiek
blootgestaan. Het duidelijkst is dit naar voren gekomen in de 'dierethiek,,
die voornamelijk tot ontlrikkeling is gekomen als reaktie op het menselijk
gebruik van dieren in de rbio-industriet en voor wetenschappelijk'onder-
zoek. fn de dierethiek staat thans het lijden (welzijn, ongerief) van het
individuele dier centraal, in het bijzonder van flie dieren die anatonisch
en fysiologisch op de mens lijken. Zo beperkt de wetgeving op dit gebied
zich goeddeels tot gewervelde dieren.
Ethici verdedigen de tintrinsieket of tinherenter vaarde aan het Índividu-
ele dier, een begrip dat verder reikt dan fysieke pijn. Dieren zouden deze
eigen-waarde hebben op gro.nd van het feit dat zij soortspecÍfieke behoeften
hebben een bepàaIde nate van bewustzijn, waardoor deze dieren eronder
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lijden als die behoeften niet bevredigd worden. Indien het accent op het
lijden van een individueel dier wordt gelegd doet het er in feite niet toe
tot weLke biologische categorie (soort, geslacht) dat dier behoort. De

eventuele zeldzaamheid van een soorÈ (mate van bedreigd zijn) is geen mo-

reel relevant criÈerium voor deze vorm van dierethiek.
Hier komt de dierethiek in botsing met de milieu-ethiek (waartoe gemaks-

halve ook natuurethiek gerekend wordt), uraar men zich vrijwel uitsluitend
richt op het behoud c.q. uitsterven van soorten planten'en dieren. In het
kader van de discussie over genetische manipulatie is de vraag naar voren

gekomen in hoeverre een dierethiek die slechts het individu centraal stelt,
bevredigende antwoorden kan geven op de intuïtieve Lreerstand die door ve-
1en wordt gevoeld tegen het naken van transgene dieren, hraarbij soort-
grenzen doorbroken worden.

Vraagstelling

Zortel in situaties naarin natuurbescherming en dierenbescherming botsen

a1s bij de rconstructier van transgene dieren, treden bepaalde beper-
kingen aan het licht van de individuele benaderi.ng binnen de dierethiek.
Hieruit volgen een viertal vragen:
1. fn welke situatÍes is het zj.nvol om rsoortenr of recosystemenr a1s

moreel- relevante entj-teiten, al àan niet met een intrinsieke waarde, op

te vatten? t'lelke rteigenschappentt moet een entiteit bezitten om hiervoor
in aanmerking te komen?

2. Wat weegt zwaarder i-n confïictsituaties: de belangen van een individu-
eel dier of die van een soort of ecosysteen?

3. Maakt het verschil of de discussie reeds gedomesticeerde dieren betreft
of dieren in de vrije natuur?

4. Hoe zou een ethisch kader eruit zien als nÍet, wordt uitgegaan van de

eigenschappen (resp. intrinsieke waarde) van verschillende entiteiten
naar van de relatie tussen mens en dier, respectievelijk mens en natuur?

Uitvoering

Op praktijkschaal kent kent de discrepantie Eussen soorten- en individu-
bescherming een veelheid aan conflicten, die zich manifesteren op een

aantal terreinen, zoals milieuwetgeving voor de veehouderij (van invloed
op huisvesting, voeding en drenkÍng), faunavervalsing, toepassing van
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twise use' beginsel (exploitatie, functiebeloning), bio-monitoring
(proefdier als milieu-indicator), de afbakening en harmonisatie van

natuur- en dierenbeschermingswetgeving en genetische nanipulatie in
relatd.e Èot het doorbreken van soortgrenzen.
Mits het begrip itethiek" ruim wordt opgevat, zod,at ook aandacht kan wor-
den best,eed aan natuur- en dierbeelden van verschillende belangenpar-
tijen en aan de rol van biologische kennis bÍj heÈ vaststellen van de

morele relevantie van natuurlijke entiteiten, vergÈ het onderzoek naast
de inzet van ethici en biologen ook betrokkenheid vanuit de psychologie,
sociologie en culturele antropologie. Kennis vanuit het milieu- en

dierenrecht zaL eveneens gemobilÍseerd worden.

Het projekt loopt qua theorievorning paralleI aan het onderwerp rlntrin-
sieke waarde' (zie A.3.1.) en wordt, deels gevoed door de resultaten van
,de inventarisatie van conflicten tussen natuur- en dierenbescherning (zie
B.3.3.). Het sluit nauw aan bij een onderzoekthema van het Amerikaanse
Hastings center (tHumans, aninals and the environrnentt), waaraan door
twee bij het Ïnstituut Mens-Dier Onderzoek betrokkenen wordt meegewerkt.
Als zodanig past dit studieprojekt binnen de doelstelling van het land-
bouwkundig onderzoek on ten aanzien van grensoverschrijdende maatschap-
pelijke problenen ook daadwerkelijk een internaÈionale oriëntatie en sa-
nenwerking tot stand te brengen (NRLO Meerjarenvisie tggï-tgg4). Deze

nota stelt uitdrukkelijk dat de nogelijkheden on via recombinant-DlrÍA

technologie grenzen tussen diersoorten te overschrijden tot een toenemende

behoefte aan theorievorming en onderzoek naar o.m. domesticatieprocessen
en soorteigen gedrag 1eidt, I{raarmee naar een hier beschreven deelaspect
wordt verwezen.

Het interdisciplinaire onderzoek kornt juist dan goed van de grond wan-
neer een daartoe ingeroepen coördinator voor dit projekt wordt vrijge-
steld; zo mogelijk kan voorbereidend onderzoek op deelvragen door sta-
giaires worden uitgevoerd.,

Contactpersoon: Dr. H. Verhoog
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B.3 Relatie natuurbescherming - dierenbescherming

B.3.3. Confl-icten natuur- en dierenbescherming

Heden tendage mogen de bescherming van dieren en naLuur- en milieube-

scherming zich in een grote belangstelling verheugen. Natuur- en dieren-

bescherming worden meer dan eens in één adem genoemd en natuur- en die-
renbelangen worden explicieter voor het voetlicht gebracht. Het groeiende

nilieubesef heeft een dimensie toegevoegd aan de bescherming van de na-

tuur. In de regel wordt tegenwoordig onder milieubescherming ook natuur-

bescherning begrepen, hoewel dit feicelijk nieÈ altijd terecht is. Met de

verheldering en verduidelijking van de aanslag die ons leefpatroon op'(in-
dividuele) dieren en op de natuur pleegt, komén ook de discrepanties tus-
sen de bescherming vande natuur envan het dier scherper in beeld.

Natuurbelangen worden vaak vertaald in soortenbelangen; bepaalde planten

en dieren moeten voor uitsterven worden behoed, andere noeten juist wor-

den geweerd of bestreden totdat ze (voorgoed) verdhrenen zijn.. NÍet zelden

worden de belangen van individuele dieren, die niet altijd synchroon 1o-

pen.met die van soorten of populaties, daarbij vergeten of zijn zíj op ztn
ninst niet goed zichtbaar. Iíe vinden dit spanningsvel-d terug in het rwise

uset beginsel, maar ook in de donesticatie van dieren teneinde natuurlijke
populaties te ontzien. Eenkele voorbeelden waar natuurbescherming op die-
renbelangen botst, zíjtz
. uit ecologisch oogpunt verantwoord oogsten uit de natuur (jacht, sport-
visserij, kooivogelhouderij, krokodillenfokkerij e.d.);
. gebruik van dieren als nilieu-indicatoren binnen het raamwerk van bio

monitoring;
. i.ntensÍvering van de veehouderij ter beteugeling van nilieuvervuiling.

Dierenbelangen ,orà.n in de regel expliciet vertaald in belangen van het

individu. Het gebruik van dieren onder geconditioneerde omstandigheden en

de kennelijke behoefte daarazrn, gevoegd bij de, soms rblindet zorg voor

hun welzijn of hun recreatief hooggewaardeerde kenmerken (kleur, vorn,

zang, gedrag) kan anderzijds tot situaties leiden die vanuit de optiek van

natuurbescherming minder worden gewaardeerd, bijvoorbeeld:
. uit ecologisch oogpunt onverantwoord oogsten uiE de natuur (bedreigde

soorten);
. het uitzetten of laten ontsnappen van overtollig geachte, exotische

huisdieren;
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. gebruik van een beperkte hoeveelheid wildvang voor dierexperimenteel
onderzoek ter vermÍjding van de inzet van een grotere hoeveelheid ge-

fokte dieren.

Er zijn veel wegen die natuur- en dierenbescherming van elkaar scheiden.
Tegen het indelen van dieren (i.c. soorten) naar hun tbelevingswaardet

voor de mens wordt door dierenbeschermers vreemd aangekeken. Het houden

van huisdieren a1s vorm van natuurbeleving of de uitzondering van paarden,

apen, honden en katten boven andere dieren in de hlet op de Dierproeven

worden in de natuurbescherming weer moeilijk begrepen.

0p rneutraalt terrein strijden soorten- en individubelangen ook on de

voorrang: zeer aktueel is de discussie in dierentuinen ontrent het behoud

van soorten en de bescherming van individuen, o.m. ten aanzien van de huis-
vesting en het vóórkomen van surplus in de dierencollecties. Ook de tra-
ditionele natuur- en nilieu-educatie kent onderdelen, die in het licht van

de relatie soort-individu discrinineren, b.v. Ín practica..

Vraagstelling

voor een grondige bestudering van het grensgebied tussen soorten- en

individubescherming is het noodzakelijk na te gaan waar het ene belang
ophoudt ook het andere belang te dienen. Dit betekent dat dr behoefte is
aan een systematische inventarisatie en analyse van conflicten op het ni-
veau van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid, ten-
einde een theoretisch kader te kunnen gntwikkelen op grond ríaarvan uit-
spraken kunnen r.rorden gedaan over de vraag waar en wanneer sprake is van
harnonieuze resp. strijdende relaties tussen natuurbescherming en dieren-
begcherming.

Uitvoering

Tijdens de behandeling van de Gezondheids- en l{elzijnswet voor Dieren i.s
door de Tweede Kamer een aantal keren een verantwoorde afstemming van de-
ze wet met de natuurbescherningsrrretten (m.n. aankonende Flora- en Fauna-
wet) bepleit; met name zou tot dusver de bescherming van het indÍvidu on-
voldoende tot zijn rechÈ komen binnen laatstgenoemd ontwerp. Een gedocu-
menteerd overzicht van knelpunten in de relatie tu€sen natuur- en dieren-
bescherning en een theoretisch kader om de barri.ères te slechten kan in
dit verband van grote rraarde zj-jt, ook voor het partikulier initiatief,
zoals bescherningsorganisaties, terreinbeheerders, de conrnerciële handel
in dieren en de recreatièsector (dierenilarken').
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Uit de te verwacht,en resultaten kunnen rechÈstreeks beleidsadviezen voort-
vloeien, met name in de richting van jurisLen die zich met de naÈuur- en

de dierenbescherningsproblemaÈiek bezig houden. Tenslotte kan gewezen wor-

den op het naÈuur- en diereducatieve belang van het onderzoek.

Voor het analyseren en interpreteren van de onderzoekgegevens en het op-

bouwen van een theoretisch kader als basis voor verder onderzoek is terug-
kop.peling met een interdisciplinair samengestelde begeleidingsgroep ten-
selijk. Aan het onderzoek zitten natuur- en sociaalwetenschappelijke kan-
ten; beide zijn ter beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk.
Het projekt levert gegevens aan die van belang zijn voor de studies A.2.1.
(tStaalkaart mens-dier relatiest), 8.3.2. (tEthÍek van soorten- en indi-
vidubescherningt) e, B.3.4. (tfntegratie van diereducaÈie in natuur- en

nilieu-educatier). I'lat betreft lopende, externe onderzoekprogrammts kan

ingehaakt worden op: tToxicologie en milieur (W017-CDI), 'Beheer van dier-
populatiest (22-RIN) en de deelprograFmars tNatuurgerichte normstellingt
en rsoortenr uit de hooidlijnen van het natuuronderzoek in het kader van

het Natuurbeleidsplan (NRL0 90/12).

Contactpersoon: Dr. H. Verhoog
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8.3 ReIatÍe natuurbescherming - dierenbescherming

8.3.4. Int gre fqn diereducatie in naLuur- en nilieu-educatie

In de jaren-'8O is in binnen- en buitenland de nat,uur- en milieu-educatie
uitgegroeid tot een belangrijke pijler van het natuurbeschermingsbeleid.
Het kent ook een groot, draagvlak: onderwijs, partikulier terreinbeheer,
natuur- en milÍeubeschermingsorganisaties, overheden. Voor zover het een

educatief terrein binnen het basis- en voortgezet onderwijs betreft, zijn
hierbij a11een aI zes minist,eries betrokken.
Het. succes van natuur- en milieu-educatie blijkt nede afhankelijk Èe zijn
van de plaats en functie die planten en dieren hierin wordt toebedeeld. Uit
onderzoek onder 4 tot 8 jarigen blijkt bovendien dat de tvolwassent cate-
gorisering van dieren in productiedieren, huisdÍeren en rtwildett dieren com-
pleet ,...hd zijn voor kinderen. Zij delen dieren in op basis van andere
maatstaven: is een dier gevaarlijk of niet, kun je het aaien of niet, en

kun je er mee spelen? Emoties b]-ijken, ook,bij volwassenen, de sleutel te
ziJn voor respect en zorg voor de natuur en alles wat daar in leeft. Hoe-
wel deze emoties voor een belangrijk deel gebaseerd kunnen zijn op existen-
tiele ervaringen net dieren, b.v. huisdieren, is een afzonderlijke ro1 voor
het dier als rkathalisatort voor de natuureducatieve boodschap niet vregge-
1egd. De inhoud van natuur- en milieu-educatie is nog te onduÍdelijk en te
weinig afgebakend om een vaste plaats voor een vorn van tdiereducatiet te
nogen verwachten. AnderzÍjds wordt wetenschappelijk onderzoek met betrek-
king tot de relatie nens-dier onvoLdoende benut.
De recente politieke ontrrikkelingen op het gebied van dierenwelzijnsvet-
gevÍng hebben ertoe geleid dat thans het voornemen bestaat om primair van-
uit de problematiek van het gehouden dier (veehouderij, dierenparken, huis-
dierbezit) tot een educatief progremma te komen. In dit verband j.s toe_
gezegd tdierenwelzijnt waar nogelijk in te bouyen in te bouwen in natuur-
en milieu-educatie. Gezien de (potentiële) discrepanties tussen natuur- en
dierenbescherming za1 een dergelijke integratiè zeer zorgvuldi.g tot stand
moeten worden gebracht. Het integreren van dier(enwelzijns)educatie kan een
verrijking voor natuur- en milieu-educatie beÈekenen en tegelijkertijd aan
zijn doel ten aanzien van de houding van nensen t.o.v. het gedonesticeerde
dier beantwoorden, .o.a. on de volgende redenen:
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1. Uit allerlei gegevens blijkt dat kinderen, jongeren èn volwassenen

graag meer willen weÈen over dieren vanuit een (auto-)ecologische bena-

dering. In het kader van natuur- en milieu-educatie wordt tot nu toe te
weinig aan deze wens tegemoet gekomen.

2. In onze r{esterse samenleving blijken kinderen, jongeren en volwasseàen

gemakkelijker vanuit het perspectief van dieren te kunnen denken dan van-

uiÈ het perspectief van planten. In het kader vari,natuur- en milieu-edu-
catie kan fdiereducatier op een heel concreet niveau ethische vraagstgkken

aan de orde stellen, die een overuegend antropocentrische stellingname
voorkomen

Vraagstell-ing

Uit.het voorgaande is één, vrij algenene vraag te distillerèn: op welke
rrijze kan dier(enwelzijns)educatie vorden geïntegreerd in natuur- en

nilieu-educatie?
Het terrein van natuur- en nilieu-educatie kan rur*reg worden verdeeld in
drie gebieden:

1. Natuur- en milieu-educatie voor volwassenen;

2. Buitenschoolse natuur- en milieu-educatie;
3. Natuur- en nilieu-educatie binnen het (reguliere) onderwi.js.
Ïn ieder van deze drie gebieden zal de vrgagsteJ-I-ing op verschilLende wíjze
moeten worden uitgewerkt.
Wat betreft natuur- en milieu-educatie voor volwassenen zou gekeken moe-

ten worden hoe rdiereducatie venrerkt kan vorden in cursussen die verschil-
lende organisaties àanbieden. Ook het educatieve aanbod van dierentuinen en

Èerreinbeheerders kan aan een nadere analyse onderworpen norden om aankno-
pingspunten voor tdiereducatiet op te sporen; dit dient vanzelfsprekend te
geschieden vanuit een duidelijke omschrijving van rdiereducatier.

Buitenschoolse natuur- en nilieu-educatie beslaat een heel scala van akti-
viteiten, dat loopt van de educatieve taak van kinderboerderijen via na-
tuurgerichte'aktiviteiten in het kader van club- en buurthuiswerk, tot
organisaties.als de WNF-rangers. Bij aI deze aktiviteiten zouden de no-
gelijkheden noeten worden onderzocht on rdiereducatiet te integreren.
Bj.nnen het (reguliere) onderrrijs zouden de mogelijkheden tot integratie
op tenminste drie niveauts onderzocht moeten worden:

a. Op leerplanniveau;
b. Op het, niyeau van lesprograrrmats, lesmethoden en leerniddelen;
c. op het niveau van inplenentatie in de lespraktijk.
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Uitvoering

De hier beschreven drie gebieden van naÈuur- en milieu-educatie vragen

ieder om een apart onderzoek met een specifieke uitwerking van de vraag-
stelling en de werkwijze, in samenhang met een aantal in gang gezette
initiatieven. HierÈoe behoort in de eerste plaats de ontwikkeling van

verschillende (dee1)leerplannen voor natuur- en nilieu-educatie o.1.v.
het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

Het onderzoek in zijn geheel sluit aan op draagvlakvergroting en doel-
groepenbeleid van de overheid in het kader van heÈ Natuurbeleidsplan en

de daaraan door de Nationale Raad. voor Landbouwkundig Onderzoek gekoppel-
de prioriÈeiten (NRLO gO/12)

Contactpersoon: Dr. M.J.A. Margadant-van Arcken





Bi ilage 1

Aansluiting onderzoekideeën fMD op speerpunt,èn overheidsbeleid

Een belangrijke doelstelling van het wetenschapsbeleid in de jaren

'90 is ttLe bevorderen dat mensen kennis hebben van en zich ideeën

kunnen vormen over wetenschappelijke en technologische onÈwikke-

lingen". Het gaat daarbij niet a11een om het vergroten van de fei-
telijke kennis maar ook om te bevorderen dat mensen in staat zijn
zich een afgewogen oordeel te vormen over ontwikkelingen in weten-

schap en technologie. Daartoe zal o.m. sLructureel en bij gelegea-
heid relevant kennispotentieel gemobiliseerd worden, b.v. in de vorm

van expertisecentra. Het Jaarplan 1991 hletenschap en Technologie
van het Ministerie van LNV voorziet aldus voldoende flexibil_iteit op

te bouwen om het onderzoek snel en adequaat in te laten spelen op

beleidsvragen. Hierbij wordt uitdrukkelijk gedacht aan het inscha-
kelen van expertise van bui.ten de huidige DlG-instituten.

In haar Meeriarenvisie 1991-1994 geeft de NRIO'aan t.b.v. welke
vraagstukken en probleengebieden de verdere uitbouw van de infra-
structuur van de kennisoverdracht dient plaats te r(inden. In grote
lijnen dient het onderzoek in te spelen op de dynamiek in de Eaat-
schappij (o.a.i veranderingen in consumentenoriËntatie) en veelzij-
dig geörienteerd te zijn op uiteenlopende waarden en doelstellingen.
De nota noemt in dit verband o.n. produktiewijzen, gebruik van pro-
duktieniddelen, rechten van levende organisnen en ethische.aspecten
van technische onÈwikkelingen. Het kiest uoor een sanenhangende,

oplossings- en vernieuwingsgerichte, thematische aanpakr, op grond

van o.m. de volgende overwegingen:

. een disciplinaire definiëring en opsplitsing van vraagstukken
wordt steeds meer ontoereikend; ook de inzet van maatschappij-
wetenschappen is vereist;

. vobr een succesvolle Ínnovatie is goede ea snelle aansluiting
tussen de verschillende typen onderzoek (fundarnenteel, strategisch,
toegepast) van grote betekenis

0p deze manier kan het maatschappelijk draagvlak voor rrretenschap en

technologie versterkt worden.



Binnen de segmenten rnatuur-t en rdieronderzoekr liggen de accenten

op o.m. de volgende gebieden:

- technologisch aspectenonderzoek technische en technologische ont-
r+ikkelingen in de veehouderij;

- fysiologische grenzen van reproduktie- en fokkerijtechnieken;

- theorievorming en onderzoek naar domesticatieprocessen, soort-
eigen gedrag en gezondheid;

- relatie tussen mens en huisdier;

- natuurgerichte normstell-ing en soorten. t

Het Werkprogramma van de Rt"[,lO kent een grote waarde toe aan program-

neringsstudies, gericht op o.a. natuur- en miLieueducatie. De Struc-
tuurnota Landbouw 1990 voorziet in een beleid, waarbij meer aandacht

wordt geschonken aan een mix van voorlichtingsmethodieken t.a.v. the-
mars als natuur, nilieu en velzijn van dieren.

Het dierproevenbeleid zal nadrukkelijker aandacht bestéden aan het
introduceren van onderwijs op het gebied van ethiek, rraar dierproe-
ven in de opleiding een ro1 spelen. Het Jaarverslag 1989 (rZo Doende')
van de sectÍe Dierproeven van de vHI stelt verder onderzoek in het
vooruitzichÈ naar het opzetten van cursussen voor leden van Dier-
experimentencomissies, teneinde ethische en naatschappelijke beLangen

grondiger in de belangenafweging te laten betrekken. Het belang van

dierproeven en het ongerief dat aan proefdieren yordt berokkend zul-
len onderzoek- en beleidsnatig een nadrukkelijker afueging vragen.



Contouren van een onderzoekolan Bijlage V

7. HoofdTijnen van het onderzoekprogtaarrna llens-Dier
Voor de onderzoeklijnen die van belang zijn kan aangesloten worden bij
de twee hoofdlijnen die in de terreinverkenning van het Instituut Mens-

Dier Onderzoek i.o. (op Pag. 9) genoend worden en bij de onderzoekagenda
van:I de NoTA-progrrmmeringsstudie "Ethische en rechtsfilosoflsche aspec-
ten van genetische nodificatie bij dieren".

Bij de lijnen van de terreÍnverkennlng gaat het om:

A. onderzoek naar de problenatlsche relatle tussen mens en dler;
B. Onderzoek naar bestaande en geyenste D^eatschappellJke vo::mgeving van

de relatie.

BiJ de l-iJnen van de onderzoekagenda gaat het onder meer om:

c. De ro1 van emoties ln de ethlsche dlscussle over dlerllJke blotechno-
1ogÍe;

D. De overheid als morele actor ln een noreel plurÍforne samenleving en
de morele posltle van dÍeren.

Ten aanzlen van A. noemt het Instltuut Mens-Dier Onderzoek i.o. onder-
zoek naar tHet Domestlcatieprocesr, rMenseliJk Dlergebrulk, en rEigen-

waarde van dleren: gedrag en bewustziJn van dieren, (Terreinverkenning
Pa8. 9-12 en uitwerking ln proJectenoverzicht). Hier slulten ook de in
de onderzoekagenda genoemde onderzoeken rond het waardenparadigna op
aan..

Ten aanzien van B. noemt het Instituut Mens-Dier Onderzoek i.o. onder-
zoek naar tJuridische vormgeving,, .Technologische, wetenschappelijke en
economische ontwikkellngen'en rRelatie natuurbescherming-dÍerenbescher-
ming' (TerreÍnverkerurlng pag. 13-16 en uitwerklng in projectenover-
zicht). HlerblJ dlent de kanttekenlng genaakt te worden dat biJ het
onderzoek naar de Sewenste maatschappeliJke vormgevlng van de mens-dier
relatie, ook naar verschillende beleidsopties om tot deze vormgeving te
komen, moet worden gekeken. BiJ deze beleldsopties moet de vraag naar de
rol van de overheld in een plurlforme sprnenlevlng verdisconteerd worden.
Dit wordt door de NorA onderzoeksagenda apart gethenatiseerd.



2.

Ten aanzien van C. noemt de NOTA-onderzoekagenda onder andere onderzoek
naar de lnhoudelijke kant van de emotÍes die een rol spelen. I,Iaar zíjn
mensen bang voor als het om dierlijke biotechnologie gaat en waarom

hebben ze die angsten. Deze onderzoeksliJn kan in het kader van het
Onderzoekprogramma Mens-Dier ReLatie uitgebreid worden met andere emo-

ties zoals woede (over de behandellng van dleren) en de bredere mens-

dier relatie.

Ten aanzien van D. noemt de NoTA-onderzoekagenda onder andere onderzoek
naar de rol die de overheid Ín een plurlforme samenleving ten aanzlen
van de dierliJke bi.otechnologie kan spelen en hoe de overheid daarbiJ on
uoet gaan met de verschlllende standpunten die mensen innemen. Deze liJn
(uit de onderzoekagenda voor dierllJke biotechnoLogie) zou in het kader
van het onderzoekprogreÍÍma Mens-Dier Re]-atle tot de overheidsbenoeÍenis
met de hele mens-dler relatie ultgebreid hrnnen worden.

Te stiantleten onderzoek

De hienzoor geschetste onderzoekllJnen bevatten verschlllende aandachts-
punten: een beschrlJvende (enplrlsche) kant, een analytlsche kanÈ en een
evaluatleve (normatieve) kant
Voor beleidsrelevant onderzoek ziJn deze verschlllende kanten van be-
lang; enerzlJds Ls het beLeid gedlend blJ een analyse van \ret er in de
praktlJk gaande ls, terwlJl anderzUds voor het ultzetten van beleids-
llJnen ook een evaluatie van de prakt{k van belang is.
Dergelijke evaluatÍeve analyses l«rruren het best door interdisciplinalr
opgezet onderzoek plaatsvlnden. Het tot stand komen van dergelijk lnter-
dlscipllnair onderzoek verelst extra Ínzet van de onderzoekers ondat
telkens een vertealslag van de ene discipline naar de andere dlsclplines
gemaakt, moet worden. GemeenschappeliJke aanpak en gemeenschappelljke
paradlgmata dlenen ontwlklceld te worden. Ook voor het beleld is een
dergellJke lnterdlscÍpllnatre aanpak belangrlJk omdar her (Ídeallter)
verschlLlende aspecten op een integrerende w{ze aan bod laat komen.
BU bestaande financierlngssysternen drelgt het lnterdlscipllnalre
onderzoek soms buiten de boot te vallen ondat het moeiltJker i.n bestaan-
de flnancieringscategorleën past. De ontwlkkellng van een nleuwe inter-
dlscipllnalre aanpak met de daarbiJ behorende vertaalslag van onderzoek
ten behoeve van wetenschappers buiten de elgen discipline en ten behoeve
van het beleid sordt binnen sonmÍ.ge (donlnante) wetenschapsconcepties



als een afgeLeide van het rechte' wetenschappeliJke onderzoek beschouwd.
Gegeven het feit dat dergellJk lnterdÍsclplinalr onderzoek noeizaarq tot
stand komt en beleldsrelevant kan ziJn, zou hler biJ het sÈimuLeren ven
onderzoek exÈfe aandacht aan besteed dí.enen te worden.


