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› Sjaak Swart 

› Science & Society Groep 

› Energy and Sustainability Research Institute Groningen 

› Rijksuniversiteit Groningen  

Nederland, mensenland, ganzenland 



Toename populaties ganzen 
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Ganzenakkoord 

 

› 7 Natuur- en landbouworganisaties en provincies 

 

› In 5 jaar terug naar niveau van 2005 

 

› Jacht en vergassingmethodieken van standganzen 

 

› Nultolerantie voor exoten en soepganzen 
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Kritiek 

› Niet uitvoerbaar 

› Niet effectief 

› Onethisch 

• Dierenleed 

• Respect voor 
levende wezens 
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Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties 
Nederland (CDON) 

› “De CDON zet zich in voor de bescherming van dieren en de 
bevordering van het respect voor dieren als levende wezens met 
gevoel en bewustzijn.” 

 

› “Het uitgangspunt moet zijn dat ganzen in Nederland thuis horen en 
zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten.” 

 

› “Wij adviseren de ganzen actief te verjagen, of te weren op 
schadegevoelig gewassen en gewassen met een relatief hoge 
opbrengst en de vogels op alle overige percelen, bijvoorbeeld  
grasland, met rust te laten.” 

 
dd-mm-jj  | 5 CDON 2011 Reactie op Advies Ganzen- 7. Brief aan minister Bleeker, 11 juni 2011 

Sentience 

Let them be 



Compartimentalisering van het dierbeeld 
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Wilde dieren 
 

“Let them be” 

Gedomesticeerde 
dieren 

 
“Zorgplicht”  

 
 

Hoogproductieve landbouw 
Extensieve infrastructuren 

Intensief milieugebruik 
Urbane natuurontwikkeling 

Etc. 
 

Verstoring, Verkleining, 
Verbreking 

van natuurlijke leefgebieden 
 
 



Specifieke en non-specifieke zorg  
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Specifieke en non-specifieke zorg  
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Semi-wilde dieren: 
 

Stadsvogels 
Vossen 

Damherten 
Steenmarter 

Ganzen  



Sue Donaldson & Will Kymlicka 

› Sentience                 Let them be 

 

› Burgerschap 

• nationaliteit: verblijfsrecht, erkenning identiteit 

• volkssoevereiniteit: recht op vertegenwoordiging 

• recht op politieke participatie 

 

› Denizens: Burgers met beperkte of andere rechten: 
buitenlanders, immigranten, minderheden, nomaden, 
bezoekers, ...... 
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Burgerschap (denizenship) voor liminal animals 

› Opportunisten 

› Exoten 

› Cultuurvolgers 

› Verwilderde dieren  

› Niche specialisten 

 

 

dd-mm-jj  | 10 

› Rechten  

• Basisrechten 

• Overige rechten: verblijf, 
migratie, verzorging, etc.  
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Liminal animals 

 
Welke rechten ? 

 
Hoe vast te stellen ? 

 
 



Verblijfsrecht 

› Natiestaat en andere  cultuur geografische eenheden ? 

 

› Leefgebieden met voldoende bestaansvoorwaarden: 
een plek op aarde 

 

› Welke minimale basisrechten hebben sentient beings 
als bewoners van deze aarde ? 
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Mensen en dieren  

› Wat is de verhouding van rechten tussen menselijke 
en niet-menselijke sentient beings als mede-bewoners 
van onze aarde?  
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John Rawls: hypothetisch oorspronkelijke positie 

 “No one knows his place in society, his class position or 
social status, nor does anyone else know his fortune in the 
distribution of natural assets and abilities, his intelligence, 
strength, and the like.”  

 

Rawls, John 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 12 



Contractbenadering 

› Geen weet van de verdeling van natuurlijke gaven en 
vermogens.  

› Besloten door rationele personen. 

› Resultaat: 

• Gelijke basisrechten (en plichten) voor iedereen 

• Sociale en economische ongelijkheid alleen 
acceptabel als het voor de minstbedeelden meer 
oplevert dan wat het zou opleveren onder 
gelijkheidscondities. 
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Dieren 
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› Rawls: dieren ontberen rationaliteit en kunnen geen 
contracten sluiten 

 

› Kritiek:  

• Onderscheid contractanten en contractsubjecten 

• Rationaliteit en soortlidmaatschap behoren tot 
natuurlijke gaven en vermogen 

 
Bijv. Ann Mackor, 2000; Rowlands, 2013 

 



Liminal animals behind the veil of ignorance 
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1. Welke minimale basisrechten hebben sentient beings 
als bewoners van deze aarde ? 

 

2. Wat is de verhouding van rechten tussen menselijke en 
niet-menselijke sentient beings als medebewoners van 
onze aarde?  

 

3. Welke inrichting van het fysieke en politieke 
landschap zouden we kiezen in de hypothetische 
positie indien we niet zouden weten als mens of 
liminal animal (gans, de vos, etc.) geboren te worden?  

 

 


