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Sociale leer video 33: Rechten van dieren en planten 

Pastor Flohr staat in deze drieëndertigste aflevering o.a. stil bij herhaalde ophef over de misstanden 

in de slachterijen. Een aspect daarvan is overigens het ritueel slachten waarbij het offerdier zonder 

verdoving de keel wordt doorgesneden.  

Op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die valt onder het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat de nog steeds geldende regelgeving als volgt 

geformuleerd: 

“In Nederland moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden worden verdoofd (bedwelmd). 

Uitzondering daarop is het ritueel slachten volgens de joodse of islamitische ritus. Daarbij wordt een 

rund, schaap of geit niet verdoofd, maar vastgezet. Via een halssnede door beide halsslagaders 

bloedt het dier dood. Het ritueel slachten van dieren mag in Nederland alleen in een erkend 

slachthuis, en staat onder toezicht van de NVWA.” 

Bert van den Berg, programmamanager veehouderij van de Dierenbescherming, pleitte in 2019 al 

voor een verbod op onbedwelmd doden immers ‘Een dier verdient respect, ook vlak voor zijn dood.’ 

In de Volkskrant van 24 september 2019 stelt hij: 

“Belangrijker wellicht nog dan slappe compromissen of de afwijzing van dierenartsen van de rituele 

slacht is het feit dat een groeiende groep mensen binnen de islamitische geloofsgemeenschap bereid 

zegt te zijn om het zogeheten ‘reversibel bedwelmen’ te accepteren. Dat betekent in feite dat een dier 

wordt verdoofd, maar in theorie weer bij bewustzijn zou kunnen komen als het niet zou worden 

geslacht. Het draagvlak voor een verbod is dus gestaag groeiende.” 

Een stap verder gaat Janneke Vink rechtsfilosoof die plek voor dieren wil inruimen in de Grondwet. 

Haar stelling is: ’Ook dieren verdienen grondrechten’.  In de Volkskrant van 22 oktober 2019 schrijft 

zij ter ondersteuning van haar opvatting onder meer: 

“Dit is de enige manier om dieren te geven waar ze recht op hebben en om mensen te dwingen netjes 

met dieren om te gaan , zonder dat die de democratie te veel ondergraaft. Ten eerste oefent de 

overheid macht over dieren uit en leven ze op het grondgebied van de staat. Hierdoor maken ze net 



als wij onderdeel uit de van de demos, van het volk. Ten tweede kennen we individuen rechten toe 

omdat ze belangen hebben. Ik beargumenteer dat dieren evengoed belangen hebben als mensen: ze 

willen immers, net als wij, niet gemarteld of vermoord worden. Ten derde zou het ons rechtssysteem 

ten goede komen. Ons recht staat nu ver af van hoe de wereld in elkaar zit. Nu lijkt het net alsof wij 

goden op aarde zijn, terwijl dieren dezelfde grondwettelijke status hebben als een wc-rol of een 

gebouw, namelijk een. Dit is niet zomaar een menig, maar hoort bij het fundament van de 

democratie.” 

Er leeft in de samenleving een breed gedragen opvatting over het belang van dieren dat bestaat in 

het dierenwelzijn. De opvatting van de kerk over het belang van dieren wordt vanuit de bijbel vooral 

gezien vanuit de waarde van ieder schepsel. Laudato sí, de ecologische encycliek van paus 

Franciscus van 2015 zegt daarover in de nrs 32 en 33: 

“32. Ook de hulpbronnen van de aarde worden geplunderd ten gevolge van opvattingen over 

economie en commerciële activiteiten die te zeer verband houden het korte termijn resultaat. Het 

verlies van wouden en bossen houdt tegelijkertijd het verlies in van soorten die in de toekomst uiterst 

belangrijke hulpbronnen zouden kunnen zijn, niet alleen voor de voeding, maar ook voor de genezing 

van ziekten en vele diensten. De verschillende soorten bevatten genen die belangrijke hulpbronnen 

kunnen zijn om in de toekomst te kunnen beantwoorden aan sommige menselijke behoeften of om 

sommige milieuproblemen op te lossen. 

33. Het is echter niet genoeg hierbij alleen maar te denken aan de verschillende soorten als eventuele 

te exploiteren “hulpbronnen” en daarbij te vergeten dat zij een waarde op zich hebben. Ieder jaar 

verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij niet meer zullen kunnen kennen, die onze 

kinderen niet zullen kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid 

sterft uit om redenen die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit. Door toedoen 

van ons zullen duizenden soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan, noch zullen zij ons 

hun boodschap kunnen meedelen. Wij hebben daartoe het recht niet.” 

Het onderscheid van ‘waarde in zichzelf’ en ‘waarde voor anderen’ is in Laudato sí vooral op een 

gelovige visie op de werkelijkheid gebaseerd. Dat wordt duidelijk in nr. 86 van de encycliek: 

“Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. 

De heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en 

verscheidenheid voortkomen “uit de bedoeling van de eerst handelende Die heeft gewild dat “wat 

aan ieder ding ontbreekt, door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te 

vertegenwoordigen”,(..) omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden 

vertegenwoordigd”.(..) Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties 

aanvaarden.(..) Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men 

het beschouwt in het geheel van Gods plan. De Catechismus leert het volgende: “De onderlinge 

afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, 

de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent 

dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid 

om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”.(CKK 340)” 

Dat brengt tot het pleidooi voor het in stand houden van biodiversiteit ten behoeve van ecosystemen 

en voor de verantwoordelijkheid van de mens daarvoor. Vanuit deze visie is de bijzondere rol van de 

mens te zien, die niet als medeschepsel gelijkwaardig is aan andere schepselen (biocentrisme), maar 

ook niet als hogerstaand schepsel ten behoeve van zichzelf over al het andere kan beschikken 

(antropocentrisme). Uitgedrukt in de woorden van de encycliek in nrs 90 en 92: 



“90. Dit betekent niet om alle levende wezens gelijk te stellen en de mens de bijzondere waarde te 

ontnemen die tegelijkertijd een ontzettende verantwoordelijkheid inhoudt. En dit brengt evenmin een 

vergoddelijking van de aarde met zich mee, die ons de roeping zou ontnemen om met haar samen te 

werken en de broosheid ervan te beschermen. Deze opvattingen zouden uiteindelijk een nieuwe 

onevenwichtigheid teweeg brengen in een poging de werkelijkheid die ons uitdaagt te ontvluchten.(..) 

Men ziet soms een obsessie om de menselijke persoon iedere superioriteit te ontzeggen. Het moet ons 

echter met zorg vervullen dat er met de andere levende wezens op een onverantwoordelijke wijze 

wordt omgegaan. Maar wij zouden vooral verontwaardigd moeten zijn over de geweldige 

ongelijkheid die er onder ons mensen bestaat, omdat wij het blijven tolereren dat sommigen zich 

waardiger dan de ander beschouwen… 

92. Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk openstaat voor een universele gemeenschap, niets en 

niemand van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of 

wreedheid tegen de andere schepselen van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier 

wordt overgedragen op de wijze waarop wij andere mensen behandelen. Het hart is één en het zal 

niet lang duren, voordat de verachtelijkheid die iemand ertoe brengt een dier te mishandelen, 

zichtbaar wordt in de relatie met andere mensen. Iedere wreedheid tegenover welk schepsel dan ook 

“is in strijd met de menselijke waardigheid”.(..)” 

Pastor Flohr concludeert dat het spreken van het welzijn van dieren en grondrechten van dieren 

tekort schiet. De waarde van ieder schepsel in zichzelf en voor anderen voorkomt het gevaar van een 

antropomorfe visie op welzijn van andere schepselen. Het belang van heel de schepping zou in de 

grondwet moeten worden opgenomen en de zorgplicht van mensen om het gehele milieu tot zijn 

recht te laten komen, namelijk: het recht om er ook voor komende geslachten te mogen zijn in de 

diversiteit en onderlinge complementariteit van al wat leeft oftewel de zorgplicht voor het huis dat 

alle schepselen met elkaar bewonen. 

   

 Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kunnen we binnen het kader van het objectieve algemene belang van alle schepselen het 

welzijn van dieren en andere schepselen als criterium voor ons handelen hanteren? 

- Op welke wijze zou de zorg voor het milieu in de grondwet kunnen worden verankerd? 

- Wat te vinden van de opvatting van paus Franciscus dat er in de hemel plaats is voor alle 

dieren, ja dat het hemels paradijs openstaat voor alle schepselen van God? 

 

 

       

 

 

 

 

 


