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Inleiding: Probleemstelling/ Onderzoeksvraag 

“Mensen plaatsen zich boven de aap. Toen er mensapen werden ontdekt en er schepen vol 

mensen die ook op apen leken uit Afrika naar het Westen kwamen, was dat een probleem voor 

die manier van denken. Het paste niet in het wereldbeeld”. Raymond Corbey
1
. 

1. Deze verhandeling tracht een schets te geven van de problematiek rond “basisrechten voor 

primaten”. Het is wetenschappelijk bewezen dat de DNA-codes van de bonobo's, 

chimpansees, gorilla's en orang-oetans ongeveer 98% overeenstemmen met deze van de 

mens
2
. Gezien deze dieren zelfbewust zijn, gevoelens van liefde, jaloezie, verzoening en 

empathie vertonen, stelt zich de vraag in hoeverre het verantwoord is om ze juridisch als 

rechtsobjecten te kwalificeren. Is het ethisch en juridisch niet aangewezen om aan primaten 

bepaalde grondrechten toe te kennen of biedt de dierenbeschermingswetgeving een betere 

oplossing ter bescherming van deze intelligente dieren? Het debat over grondrechten voor 

mensapen gaat in principe over dierenwelzijn versus dierenrechten. Naast het standpunt dat 

men dieren niet hoeft te respecteren bestaan er nog twee visies. Enerzijds stellen sommigen 

dat de mens dieren mag gebruiken maar ze wel beter moet behandelen. Dit noemt men ook 

dierenwelzijn. Anderzijds stellen de dierenrechtenactivisten dat de mens het dierengebruik 

niet kan rechtvaardigen
3
. 

2. Het beschikken over rechten maakt in principe deel uit van een sociaal contract waaraan 

bepaalde plichten verbonden zijn. Daarom is het toekennen van rechten zonder plichten vanuit 

een juridisch standpunt moeilijk verdedigbaar. In dit kader is het dan ook moeilijk om van 

“dierenrechten” te spreken of om dieren als rechtssubjecten (dragers van subjectieve rechten) 

te erkennen. Dierenrechten zouden natuurlijk alleen voor de relatie mens-mensaap gelden. De 

wetten van de jungle willen regelen, zou absurd zijn.  

3. Toch leest men in “Chimpanzee Politics” en “Infant Chimpanzee and Human Child” hoe 

Frans De Waal o.b.v. observatie een menselijke stempel drukt op het gedrag van de 

chimpansees. De gelijkenissen met de mens zijn soms beangstigend voor degenen die die 

gelijkenissen niet willen zien. Ook rechtshistorisch kan men stellen dat het maatschappijbeeld 

voortdurend evolueert. De tijden veranderen. De slavernijpraktijken waarbij de slaven als 

                                                 

1
www.tumultdebat.nl/newhtml/verslagen/070618%20Aap%20VerslagSBest.pdf  (consultatie 25 mei 2008) 

2
D.M RUMBAUGH en D.A.WASHBURN, Intelligence of apes and other rational beings, London, Yale 

University Press, 2003, 52.  
3
 F.B. ORLANS, T.L. BEAUCHAMP, R. DRESSOR en D.B. MORTON, The human use of animals, Oxford,   

Oxford University Press, 1998, 5-12. 



 

rechtsobjecten werden beschouwd gaande van de Romeinen tot de afschaffing ervan in de 

19de eeuw in de V.S. zouden vandaag o.b.v. de mensenrechten niet meer kunnen
4
. Toch is de 

situatie in het kader van slavernij niet vergelijkbaar met die van de mensapen. Slaven waren 

mensen en werden uiteindelijk volwaardige leden in de samenleving. Maar de vraag is niet of 

mensapen mensen zijn maar of ze op basis van de evolutionaire link met de mens het recht 

hebben op bepaalde grondrechten.  

4. In 1994 tracht het Great Ape Project de wettelijke status van de mensapen dichter bij die 

van de mens te brengen. Met het gelijknamige boek pleiten de filosofen, wetenschappers en 

deskundigen voor een “Declaratie over Mensapen”. De initiatiefnemers zijn voorstanders van 

dierenrechten. Volgens deze groepering behoren de mensen en de mensapen tot dezelfde soort 

en verdienen deze laatste net daarom een bijzondere status. Het is noch wenselijk noch nodig 

om alle bestaande grondrechten op mensapen van toepassing te verklaren. Daarom pleit deze 

groepering voor drie grondrechten: - het recht op leven 

                                                        - het recht op bescherming van de individuele vrijheid en  

                                                        - het verbod van marteling  

5. Sinds het ontstaan van het Great Ape Project zijn er een aantal positieve tendensen waar te 

nemen. Zo hebben landen zoals Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland Zweden en Oostenrijk het 

gebruik van mensapen voor medisch onderzoek verboden
5
. In de V.S. waar er nog steeds 

onderzoek op chimpansees worden gevoerd, is het niet meer mogelijk om mensapen te doden 

nadat ze niet meer van nut zijn. In plaats daarvan gaan ze 'op pensioen' in reservaten. Spanje 

is het eerste land dat de Verklaring voor de rechten van de Grote Apen ondertekende. 

Mensapen mogen niet meer in de laboratoria of het circus gebruikt worden. Voor de 

dierentuinen komt er een aparte regeling
6
. 

6. Wanneer men beseft dat mensapen pijn kunnen lijden, emoties ervaren en zelfbewust zijn, 

kan men zich verzetten tegen dierenmishandeling en een standpunt pro dierenrechten 

ontwikkelen. Langs de andere kant, moet men zich ervan bewust zijn dat de handhaving van 

dierenrechten niet altijd even gemakkelijk is. Rechten die alleen op papier gelden, zijn geen 

                                                 

4
 D.B. DAVIS, Inhuman Bondage: The Rise and Fall of slavery in the New World, Oxford, Oxford University 

Press, 2008, 27-30. 
5
 A. KOLBER, “Standing Upright: The Moral and Legal Standing of Humans and other apes”, Standford Law 

Review, 2001, 13-15. 
6
 www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4220884.ece (consultatie 18 september 2008) 



 

rechten. Dieren als rechtssubjecten kwalificeren is een juridische uitdaging maar vooraleer het 

zover is moet de mens het bestaande mens-dierbeeld doorbreken.  

“Waarom zou het feit dat niet-menselijke dieren niet tot onze soort behoren ons het recht 

geven minder gewicht aan hun belangen te toe te kennen dan aan dezelfde belangen van leden 

van onze eigen soort”
7
. Peter Singer 
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DEEL I. PRIMATEN 

HOOFDSTUK 1. DE APEN, DE MENSAPEN EN DE MENSEN 

1. Inleiding 

7. De alsmaar groeiende wereldbevolking heeft meer ruimte en grondstoffen nodig en die 

vindt ze in de natuurlijke gebieden. Talloze dieren, planten en hun leefgebied betalen hiervoor 

de prijs. De populaties van mensapen - gorilla‟s, chimpansees, bonobo‟s en orang-oetans – 

zijn doorheen de jaren zeer sterk afgenomen door vernietiging van hun natuurlijke habitat, 

jacht voor bushmeat (het vlees van in het wild levende dieren), handel in levende dieren en 

andere bedreigingen waarvoor de mens direct en indirect verantwoordelijk is.
 
Er is bovendien 

een ernstig risico voor de volksgezondheid aan de consumptie van mensapenvlees verbonden. 

HIV en AIDS zouden de mens voor het eerst bereikt hebben door het eten van zieke apen. 

Zieke dieren blijven vaak dicht bij de bodem en zijn daardoor een makkelijk doelwit voor de 

stropers. Ook Ebola en hepatitis zijn via het eten van geïnfecteerd apenvlees overdraagbaar op 

de mens. De Ebola-epidemieën van de voorbije jaren in Congo-Brazzaville zijn waarschijnlijk 

het resultaat van het eten van dergelijk bushmeat
8
. Er bestaat een duidelijk verband tussen 

armoede, economische en maatschappelijke ontwikkeling en consumptie van bushmeat. 

Wanneer mensen genoeg geld hebben, kunnen zij ook voor andere vormen van dierlijk eiwit 

kiezen, o.a. vis en geïmporteerd vlees. Wanneer mensen meer geld krijgen, verandert ook hun 

smaak en, wanneer het onderwijsniveau stijgt, neemt ook het milieubewustzijn toe. In 

sommige landen is mensapenvlees een delicatesse bij speciale gelegenheden en daardoor 

gezocht door rijke families
9
. 

8. Daarnaast zijn de mensapen voor hun voortbestaan afhankelijk van het behoud van 

tropische regenwouden. In het Congobekken, het leefgebied van de chimpansee, bonobo en 

gorilla, zijn slechts 10-15 procent van de bossen wettelijk beschermd als nationaal park of 

natuurreservaat. In Zuidoost-Azië, het leefgebied van de orang-oetan, is dat rond het 20 

procent. Een groter deel van de bossen (in sommige landen wel 90 procent) is uitgegeven als 

houtkapconcessie. Effectief beschermde nationale parken en natuurreservaten zijn de beste 

leefgebieden voor de mensapen maar omdat een groot aantal mensapen voorkomen in enkele 

                                                 

8
www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/573330/2008/12/25/Nieuwe-ebola-epidemie-in-Congo-

eist-negen-levens.dhtml (consultatie 05 januari 2009) 
9
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-

0355+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 05 januari 2009) 



 

houtkapconcessies, is hun voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van hoe goed ze in die 

concessies kunnen overleven. Op dit moment leidt houtkap in de meeste gevallen tot verdere 

aantasting of verlies van de bossen, onder andere doordat jagers en illegale houtkappers via 

voor de houtkap aangelegde wegen verder het bos in trekken. Vooral in Zuidoost-Azië 

worden veel houtkapconcessies na kap van de waardevolle bomen verlaten door bedrijven. 

Daardoor zijn deze concessies extra kwetsbaar voor verdere degradatie. Maar houtkap is een 

economische realiteit. Volgens Clark et Al (2009) die het verlies aan biodiversiteit in Centraal 

Afrika bestudeerde zou, gezien het tempo waarmee kapconcessies worden afgegeven, het 

behoud van regenwouden wel eens sterker afhankelijk kunnen zijn van een snellere 

introductie van verantwoorde kap, dan van nieuwe beschermde gebieden. De primaten zijn 

vandaag de dag met uitsterven bedreigd. Indien geen maatregelen worden genomen, lopen 

binnen vijftig jaar geen mensapen meer rond op de aarde
10

. 

2. Evolutie 

9. Darwin meende dat de mens een product is van evolutie. De mensen zouden ontstaan zijn 

uit een aapachtige voorouder. Het belangrijkste kenmerk van de groep apen, mensapen en 

mensen is de opponeerbare duim. Daarmee hebben soorten uit deze groep als enige de 

mogelijkheid om met hun duim de topjes van iedere vinger aan te raken
11

. Deze eigenschap is 

waarschijnlijk ontstaan als aanpassing aan het leven in de bomen, maar wordt door de 

moderne mens benut voor precisie bij het werken met voorwerpen. De laatste 

gemeenschappelijke voorouder van mensaap en mens leefde waarschijnlijk vijf tot zeven 

miljoen jaar geleden
12

. Mensapen zijn 25 tot 30 miljoen jaar geleden afgesplitst van de Oude 

Wereld apen. Van de gemeenschappelijke voorouder splitste zich als eerste een aapsoort af 

die zich sindsdien heeft ontwikkeld tot orang-oetan. De volgende tak is voor de hedendaagse 

gorilla‟s. De moderne mens is het meest verwant met de chimpansee en de bonobo: met beide 

mensapen deelt de mens 98 procent DNA. Het is overigens erg waarschijnlijk dat er ooit nog 

meer mensaapachtige soorten zijn geweest, die ondertussen zijn uitgestorven
13

.  

10. De mensapen bereikten hun evolutionair hoogtepunt tussen de 20 en 10 miljoen jaar 

geleden, toen ongeveer dertig soorten de uitgestrekte tropische oerwouden van Afrika en Azië 

                                                 

10
 www.wnf.nl/nl/actueel/index.cfm?uNewsID=3457&hlight=FSC (consultatie 03 februari 2010) 

11
 J. CALDECOTT en L. MILES, World atlas of great apes and their conservation, Los Angeles, University of 

California Press, 2005, 18. 
12

 P. CLITEUR, Darwin, dier en recht, Amsterdam, Boom, 2001, 9-17. 
13

  J. CALDECOTT en L. MILES, o.c., 13-14. 

http://www.wnf.nl/nl/actueel/index.cfm?uNewsID=3457&hlight=FSC


 

bevolkten. Ze varieerden in grootte van 3 kg tot 300 kg. De mensapen zwaaiden de scepter 

over de bossen van de Oude Wereld en beheersten de primatengemeenschappen. Ongeveer 10 

miljoen jaar geleden kwam er een einde aan de enorme bossen die de tropische landschappen 

zo lang hadden bedekt doordat het klimaat op aarde snel droog en koel werd. De bossen 

werden kleiner en slonken uiteindelijk tot de gebieden die ze nu bestrijken en de grasvlakten 

namen hun plaats in. Ongeveer 5 miljoen jaar geleden was er nog een handjevol apensoorten 

over. Tegenwoordig wordt de ooit zo glorierijke mensapenfamilie slechts nog door vier 

soorten grote mensapen en negen gibbonsoorten vertegenwoordigd
14

. 

11. De mens enerzijds en chimpansee en bonobo anderzijds zouden volgens de moleculaire 

klok zich zo een 5 tot 6 miljoen jaar geleden van elkaar afgesplitst hebben. De 

afstammingslijnen van chimpansee en bonobo liepen 3 miljoen jaar geleden uit elkaar. De 

aftakking met de gorilla dateert van 10 en deze met de orang-oetan van ongeveer 16 miljoen 

jaar geleden. Belangrijk is ook dat het DNA van Homo Sapiens voor 98% gelijk is aan dat 

van Pan Troglodytes (chimpansee) en Pan Paniscus (bonobo). De Pan-soorten zijn daardoor 

meer verwant met de mens dan aan de gorilla. Elders in het dierenrijk zouden dergelijke nauw 

verwante soorten samen in één genus of geslacht gebracht worden maar de mens voelt zich 

nog steeds te goed om de naam Homo te delen met de chimpansee, de bonobo en de gorilla
15

. 

12. Apen en mensen zijn doorheen de geschiedenis geen vreemden voor elkaar. Van de orang-

oetan zijn er grottekeningen gevonden in Vietnam die dateren van ongeveer een half miljoen 

jaar geleden. Verder heeft men 35.000 jaar oude gekookte orang-oetan beenderen gevonden in 

de Grote Grotten van Niah in Sarawak, Borneo. In Afrika zijn er minder fossiele resten 

gevonden maar toch gaan de wetenschappers er vanuit dat de mens en de aap millennia lang 

in dezelfde bossen hebben geleefd. In het Westen moet men tot begin van de twintigste eeuw 

wachten vooraleer er wetenschappelijke beschrijvingen en foto‟s voorhanden zijn
16

. 

3. Primaten 

13. Er zijn ongeveer 230 soorten primaten. Deze 230 soorten worden onderverdeeld in 3 

hoofdgroepen: mensapen, apen en halfapen. Al deze groepen primaten hebben bepaalde 

kenmerken gemeen die het resultaat zijn van een leefwijze die de primaten vele miljoenen 

jaren hebben gedeeld. Een primaat is een hoogontwikkeld zoogdier. Je hebt ze letterlijk in alle 
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 B.B. SMUTS (ed.), Primates Societies, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, 9-14.  

15
 http://mennokater.wordpress.com/inhoudsopgave/van-aap-tot-mens-evolutieleer/ (consultatie 27 maart 2010) 
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soorten en maten; van de dwergmuismaki die net 100g weegt tot de oostelijke laaglandgorilla 

van 250 kg. Toch zien alle primaten er ongeveer hetzelfde uit. Ze hebben allemaal dezelfde 

primitieve bouw van zoogdieren en handen en voeten met vijf vingers en tenen. De mensapen 

onderscheiden zich van andere apen door hun platte borst ( die heel anders is dan de 

hondachtige borstkas van andere apen), de structuur van hun gebit, hun grotere hersenen, hun 

staartloosheid en hun menselijke verschijning
17

. De gorilla, chimpansee en bonobo zijn de 

Afrikaanse mensapen die men in het wild uitsluitend in Afrika aantreft. De gorilla en de 

chimpansee zijn te vinden in het regenwoud van Congo-Brazzaville. De derde soort mensaap, 

de bonobo, is alleen te vinden in de bergen in het oosten van de Democratische Republiek 

Congo (DRC), de oosterbuur van Congo-Brazzaville. De orang-oetan is een Aziatische 

mensaap en leeft op de eilanden Sumatra en Borneo
18

. 

3.1. Halfapen 

14. De halfapen zijn klein. Hun grootte kan variëren tussen die van een grote kat en een rat. 

Hun staart is lang of juist heel kort, maar het is nooit een grijpstaart. De halfapen hebben wel 

grijphanden en grijpvoeten, die voorzien zijn van vingers en tenen met nagels. De oogkassen 

en de voorhoofdsholte zijn niet gescheiden. De halfapen hebben grote ogen, omdat ze 

hoofdzakelijk in de schemering en tijdens de nacht actief zijn. Toch hebben alle halfapen 

enkele primitieve kenmerken gemeen die ze onderscheiden van de antropoïden. Ze gaan meer 

af op geuren en hebben grotere reukcentra in hun hersenen dan de antropoïden. De hersenen 

van de halfapen zijn kleiner in verhouding tot hun gewicht en in dit opzicht lijken ze meer op 

de insectivoren (spitsmuizen, egels, …). De vrouwtjes hebben één paar tepels op de borst, 

soms ook één paar op de onderbuik en één paar in de liesstreek. De halfapen baren gewoonlijk 

slechts één jong. De orde van de halfapen omvat voornamelijk boomdieren. Ze voeden zich 

hoofdzakelijk met kleine gewervelde dieren en insecten. De halfapen kunnen worden 

onderverdeeld in verschillende groepen. Traditioneel worden de spookdiertjes beschouwd als 

een aparte groep. Spookdiertjes hebben alleen met andere halfapen gemeen dat ze zich hebben 

aangepast aan hetzelfde ecologisch leefmilieu, namelijk dat van een nachtdier dat in bomen 

leeft en op insecten jaagt. De rest van de halfapen wordt gesplitst in twee hoofdgroepen, de 

lorisidae en de lemuren. De lorisidae bestaan uit twee hoofdgroepen: de galago‟s van Afrika 

en de lori‟s en potto‟s. De andere groep, de lemuren, is in veel opzichten uniek. Lemuren 
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worden alleen aangetroffen op Madagaskar. Daar komen ze voor in ongewoon veel 

verschillende soorten die opvallend variëren in uiterlijk, leefwijze en ecologisch leefmilieu
19

. 

3.2. Antropoïden 

15. Apen en mensapen vormen de andere hoofdtak van de primatenstamboom. In 

tegenstelling tot de halfapen hebben antropoïden een groot lichaam en zijn overdag actief. 

Verder hebben ze grotere hersenen dan de halfapen, kunnen kleuren zien, zijn intelligent en 

leven erg sociaal. In het dagelijkse taalgebruik verdeelt men de antropoïden in twee 

hoofdgroepen: apen en mensapen. In de wetenschap worden de antropoïden echter 

onderverdeeld in twee andere groepen: apen van de Nieuwe Wereld en apen van de Oude 

Wereld. Onder de laatste groep vallen zowel apen als mensapen. Beide classificatiesystemen 

kunnen op verschillende gronden worden gerechtvaardigd. Enerzijds hebben apen veel 

kenmerken gemeen die ze onderscheiden van de mensapen. Sommige ervan zijn nogal 

triviaal: alle apen hebben een staart maar mensapen niet. Andere verschillen zijn van meer 

belang: mensapen - en de mens - hebben grotere hersenen en zijn veel intelligenter dan welke 

apen ook. In dit opzicht vertegenwoordigen apen en mensapen verschillende evolutionaire 

gradaties, waarbij mensapen intellectueel meer ontwikkeld zijn dan de apen. Anderzijds 

weerspiegelt het onderscheid tussen primaten van de Nieuwe en die van de Oude Wereld 

exact hun evolutionaire geschiedenis en de genetische relaties tussen deze primaten. Dit 

onderscheid is terug te vinden in diverse kenmerkende verschillen in de anatomie. Apen van 

de Nieuwe Wereld hebben wijde, naar opzij gerichte neusgaten; de antropoïden van de 

Nieuwe Wereld smalle, omlaag gerichte neusgaten. Er zijn ook verschillen in de manier 

waarop de botten van de schedel in elkaar passen en in de gebitten: mensen en alle andere 

soorten van de Oude Wereld hebben in totaal acht premolaren (kiezen), terwijl de apen van de 

Nieuwe Wereld er twaalf hebben, een model dat meer lijkt op dat van de halfapen
20

. 
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HOOFDSTUK 2. CHIMPANSEE EN BONOBO 

1. Algemeen 

16. Chimpansees en bonobo‟s zijn grote zoogdieren maar zijn wel de kleinste soort binnen de 

mensapen. Hun anatomie is aangepast aan een leven in de bomen. Beide brengen het grootste 

deel van hun tijd door met het zoeken naar vruchten, beide hebben een langdurige moeder-

kindbinding en bij beide is er tussen de mannen sprake van concurrentie om status. Hoe hoger 

de status van de mannetjes, hoe meer paringskansen ze krijgen
21

.  

17. Chimpansees (Pan Troglodytes) leven in bosrijke gebieden en wouden in Centraal- en 

West-Afrika. Ze hebben hun woongebied in of nabij de tropische regenwouden. Zij vormen 

gemeenschappen die een gebied van vele vierkante kilometers doorkruisen. Binnen die 

gemeenschappen vormen zich kleinere subgroepen, die voortdurend van samenstelling 

wisselen. Vrouwelijke dieren met van hen afhankelijke kinderen brengen het grootste deel van 

de tijd door in kleinere gebiedjes, gescheiden van andere vrouwtjes. Er bestaan geen vaste 

man- vrouwrelaties. Volwassen mannen zijn groter en sterker dan de vrouwen en trekken het 

hele gemeenschapsgebied rond, alleen, samen met andere volwassen mannen of in gemengde 

groepen. Groepjes volwassen mannen patrouilleren zo nu en dan langs de grenzen van het 

gebied. Ontmoeten 'patrouilles' van verschillende nabuurgemeenschappen elkaar dan barst er 

vaak een oorverdovende imponeervoorstelling los. Vervolgens trekt iedereen zich weer terug. 

Tussen volwassen mannen bestaat een duidelijke hiërarchie en mannen lijken erop gebrand te 

zijn een hoge plaats in de rangorde te verwerven. De meest dominante man kan zich echter 

nooit als een alleenheerser gedragen. Mannen blijven hun hele leven in de gemeenschap 

waarin ze geboren zijn. Vrouwen kunnen wel overstappen naar een andere gemeenschap. Het 

grootste deel van een chimpanseedag wordt gevuld met het zoeken naar voedsel. Dat voedsel, 

voornamelijk fruit, is in ruime mate voorhanden, maar erg verspreid. Iedere avond maken 

chimpansees, net als de orang-oetans, in een boom een vers slaapnest waarin ze de nacht 

doorbrengen. Afgezien van de verzorging van kinderen door de moeder en de beschikbaarheid 

van voortplantingspartners kunnen mogelijke voordelen van het leven in groepen gelegen zijn 

in een verbeterde bescherming tegen predatoren of naburige concurrerende groepen, de 

mogelijkheid van kennisoverdracht betreffende voedselbronnen, gevaren en dergelijke
22

. 
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18. De bonobo (Pan Paniscus) is pas in 1929 als soort ontdekt en is daardoor een van de 

laatste zoogdiersoorten die aan de wetenschap bekend is geworden. De vreemde naam van 

deze soort zou voortkomen uit een verkeerd gespeld etiket op een krat dat per schip naar een 

Europese dierentuin is gestuurd. Hierop werd verwezen naar het dorp Bolobo in Congo 

(Kinshasa), waar de soort leeft. Bonobo‟s stonden vroeger bekend als dwergchimpansees. De 

bonobo heeft een krachtig gespierd lichaam en heeft de meest bovenmenselijke kracht van 

alle grote mensapen
23

. De anatomie van de bonobo is afgezien van de verschillen de meest 

mensachtige van de mensapen. De lange benen en de rechte rug als hij rechtop staat 

verschillen sterk van de knoestige kromme benen en gebogen rug van de andere mensapen. 

Als het gaat om de verhoudingen van zijn lichaam lijkt de bonobo griezelig veel op een 

getekende impressie van Lucy, het bekende fossiel van de Australopithecus afarensis
24

. 

Bonobo‟s leven in het Congobekken, in de Democratische Republiek Congo (DRC) en meer 

bepaald in de provincie Equateur, in de noordelijke helft van het land, net onder de 'bocht' van 

de Congo-rivier. 

2. Sociaal gedrag 

2.1. Seksueel gedrag 

19. Chimpanseevrouwen hebben als ze niet zogen en niet zwanger zijn een menstruele cyclus 

van ongeveer vijfendertig dagen. In de loop van zo'n cyclus zijn in de tijd rond de ovulatie de 

uitwendige genitaliën opvallend roze en opgezwollen. Deze seksuele zwelling duurt ongeveer 

twaalf dagen en alleen in die periode wordt er gepaard. De genitale zwelling bij de vrouwtjes 

bestaat uit weefsel dat met water is opgeblazen en wijst op vruchtbaarheid. In principe kan 

iedere man met een vruchtbare vrouw paren, mits zij daar ook toe bereid is en andere mannen 

de paring niet verhinderen. Als er rivaliserende mannetjes in het spel zijn begeven die zich in 

ingewikkelde competitie en in onderhandelingen waarbij ze elkaars lichaam verzorgen om uit 

te maken wie het vrouwtje het hof mag maken.  De paring duurt ongeveer vijftien seconden 

en wordt zelden afgedwongen door de fysiek sterkere mannen. De paring bij chimpansees 

lijkt zich te beperken tot het biologisch functionele en uitsluitend gericht te zijn op 

voortplanting. In dit opzicht is het verschil met seksueel gedrag in menselijke paarrelaties 

groot.  
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20. Overigens vertonen bonobo‟s een veel uitgebreider seksueel gedrag, dat veel minder 

gekoppeld is aan voortplanting. Het seksueel gedrag van de mens heeft een cultureel karakter: 

de mens kiest de houding en ook de vrouwen ervaren een orgasme. Bonobo‟s kennen ook een 

ongelooflijke verscheidenheid aan posities. Laboratoriumonderzoek op parende vrouwelijke 

primaten wijst op samentrekking van de baarmoeder en versnelling van de hartslag die 

overeenkomen met metingen van orgasmen bij mensen. De bonobo is de liefdevolle op 

erotiek gerichte tegenpool van de chimpansee. Bonobo‟s hebben seksuele contacten in alle 

mogelijke combinaties van individuen, niet alleen tussen mannetjes en vrouwtjes maar ook in 

de combinatie man-man, vrouw-vrouw en volwassene-jongere
25

. Bij deze soort is seksualiteit 

een middel tot het verminderen van sociale spanningen. Het seksueel verkeer tussen de 

vrouwtjes is in een bonobosamenleving waar de volwassen vrouwtjes een sterk 

bondgenootschap met elkaar aangaan een belangrijk middel om de politieke banden te 

smeden
26

. Primatenkinderen vertonen in het algemeen al op jeugdige leeftijd seksuele 

interesse: jongetjes proberen te paren met vruchtbare vrouwen en tijdens spelletjes vertonen 

jongetjes en meisjes ook seksuele gedragingen. Primaten die buiten het sociaal verband 

opgroeien hebben als volwassenen vaak problemen met het op de juiste wijze uitvoeren van 

seksueel gedrag. Het seksuele gedrag van volwassen primaten omvat verscheidene 

incestvermijdende mechanismen: zo zijn paringen tussen 'bekende' familieleden (moeder en 

zoon, broer en zus) betrekkelijk zeldzaam
27

. 

2.2. Vlooigedrag 

21. Een van de meest voorkomende gedragingen bij chimpansees is het vlooigedrag: het met 

vingers of lippen door de vacht van een ander gaan, op zoek naar viezigheid (geen vlooien 

want die hebben chimpansees niet). De functie van dit gedrag ligt vooral in het ontspannen 

samenzijn, meer dan in het reinigen van de huid. In tegenstelling tot het vlooien bij vele 

apensoorten is het vlooien bij chimpansees vaak wederkerig. Ook is het bij chimpansees niet 

ongewoon dat een dominant dier een lagere in rang vlooit. Onder sommige omstandigheden 

neemt de vlooifrequentie bij chimpansees sterk toe: als er een machtsstrijd aan de gang is 

vertonen de rivaliserende mannen niet alleen frequent imponeer- en agressief gedrag maar ze 

vlooien elkaar ook langer en intensiever. Wanneer de chimpansees in de Arnhemse 
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chimpanseekolonie door de weersomstandigheden 's winters langdurig in hun binnenverblijf 

vertoeven en niet het grote buitenterrein op kunnen gaan, wordt er meer gevlooid, terwijl de 

agressiefrequentie veel minder toeneemt. Ten slotte kan ook seksuele competitie leiden tot 

een toename van het vlooien tussen sommige mannen. Het vlooien lijkt een 

spanningsreducerende werking te hebben en excessieve uitingen van agressie te remmen. In 

het geval van seksuele competitie tussen mannelijke chimpansees kan het vlooien daarnaast 

ook dienen als een 'onderhandelingsmiddel' om tot een verdeling van paringen of partners te 

komen
28

. 

2.3. Moeder – kindcontacten 

22. Bij chimpansees is de opvoeding van kinderen vrijwel volledig in handen van de moeder. 

Kinderen worden geboren na een zwangerschap van acht maanden en onderzoekers noch 

chimpansees weten wie van de mannen in de groep de vader is. Geen van de mannen heeft 

een speciale band met één of meer kinderen. Volwassen mannen hebben wel de neiging jonge 

kinderen te beschermen en afhankelijk van hun karakter spelen mannen ook wel met jonge 

kinderen. De eerste maanden na de geboorte zit of hangt een kind de hele dag bij de moeder. 

Het klemt zich aan haar vast, aanvankelijk nog ondersteund door de moeder. Het kind drinkt 

melk bij de moeder tot het gespeend wordt (bij mensapen op vier a vijfjarige leeftijd). Pas dan 

wordt de moeder terug vruchtbaar. Behalve voedsel biedt de moeder haar kind ook 

bescherming: tegen extreme weersomstandigheden, tegen opdringerige derden enzovoort. 

Door het nauwe lichaamscontact biedt een moeder haar kind ook letterlijk warmte: vooral in 

de eerste weken hebben baby's een gebrekkige thermoregulatie. Er zijn grote verschillen 

tussen moeders in de mate van bescherming die zij hun kinderen bieden en het moment 

waarop zij hun kinderen 'loslaten'. Een van de (ervaren) moeders in de Arnhemse 

chimpanseekolonie liet haar enkele maanden oude zoon geregeld alleen liggen en negeerde 

zijn protesten. Ze stond zelfs op en liep een stukje verder als het kleintje na veel inspanning 

naar haar toe gekropen was en doordringend krijste
29

.  

23. Chimpanseevrouwen zijn niet automatisch goede moeders. In de beginjaren van de 

Arnhemse chimpanseekolonie werden tal van kinderen geboren die niet in de groep 

opgroeiden, omdat hun moeders ze niet goed konden verzorgen. De volwassen vrouwen uit de 

kolonie waren alle afkomstig uit dierentuinen of van particulieren waar ze alleen of in kleine 
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groepjes leefden. Pas toen een van de vrouwen een kind grootbracht, konden de anderen de 

kunst van haar afkijken en zelf ook eens met een kind rondlopen. Langzamerhand 

ontwikkelden alle vrouwen zich tot adequate moeders, ook zij die voorheen hun kinderen 

verstootten
30

. Wat er gebeurt met kinderen die al vroeg van de moeder en andere soortgenoten 

worden gescheiden en nauwelijks of geen verzorging krijgen is genoegzaam bekend, 

bijvoorbeeld uit de proeven van Harlow. Deze onderzoeker wees via deprivatieonderzoeken 

bij aapjes op het belang van natuurlijke prikkels voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Vooral het behaaglijke lichaamscontact met het moederdier in de opgroeifase bleek een 

belangrijke noodzakelijke component te zijn voor gezonde ontwikkeling. Resusaapjes werden 

na de geboorte respectievelijk voor drie, zes en twaalf maanden volledig geïsoleerd van elkaar 

en van de buitenwereld. Hun omgeving was een stalen kooi. Aan hun fysieke noden werd 

voldaan maar zonder contact met een levend wezen. Na de isoleerperiode werden de aapjes 

gedurende zes maanden regelmatig in een speelkamer geplaatst, samen met drie andere aapjes 

waarvan er één ook in isolatie was opgegroeid. Bij alle geïsoleerd grootgebrachte aapjes 

traden hevige angstreacties op toen ze in de speelkamer werden geplaatst. Aapjes die slechts 

drie maanden geïsoleerd waren, herstelden zich vlug. Aapjes die zes maanden geïsoleerd 

opgroeiden, kwamen slechts na circa een half jaar tot rudimentaire vormen van sociaal 

contact. De gedurende twaalf maanden geïsoleerde apen waren zeer zwaar gestoord. Sociaal 

noch agressief spel werd vastgesteld. Meestal zaten die dieren ineengedoken in een hoek
31

. 

2.4. Overige vormen van contact 

24. Chimpansees zijn echte contactdieren en in tal van situaties zijn vormen van contact te 

zien waarbij individuen elkaar omhelzen, kussen of zachtjes aanraken. Het vieren van 

vreugdevolle gebeurtenissen door kussen en omhelzingen plaveit de weg naar vreedzaam 

samenleven. Chimpansees hebben verschillende manieren om te kussen, die uiteenlopen van 

een zacht knauwtje in iemands arm of schouder tot het elkaar opgewonden met ontblote 

tanden op de lippen bijten. Meestal is het kussen een vorm van geruststelling zoals bij 

begroeting na een scheiding of een verzoening na een gevecht. De chimpanseekus heeft geen 

seksuele betekenis en is platonisch. Dit laatste geldt niet voor bonobo‟s
32

. 
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2.5. Verzoening 

25. Na een conflict zoeken de twee ruziemakers elkaar vaak weer op en maken contact met 

elkaar. Deze verzoeningscontacten zien er anders uit dan de normale contacten. Na het 

verzoenende contact lijkt de kans op opnieuw oplaaien van het conflict verkleind. De Waal 

benadrukt het belang van deze 'vrede stichten' voor de sociale stabiliteit
33

. 

2.6. Empathie 

26. Door empathie is de ene persoon in staat zich in te leven in de emoties van de andere. 

Veel dieren geven blijk van de eenvoudigste vorm van empathie waarbij A van streek raakt 

als B van streek is, ongeveer vergelijkbaar met de menselijke zuigeling die gaat huilen als hij 

een andere zuigeling hoort huilen. Bij kinderen ontwikkelen zich al snel verdergaande vormen 

van empathie die ook bij de chimpansees wordt aangetroffen. Een voorbeeld vormt het 

troosten van een verslagen mannetje bij een gevecht door een ander mannetje. Vertroosting 

komt algemeen voor bij mensapen maar is bij de meeste dieren afwezig. Chimpansees laten 

ook gerichte hulp zien, waarvoor ze niet alleen de emoties maar ook de situatie van een ander 

moeten kunnen inschatten
34

. Wanneer twee chimpansees in een gevecht verzeild geraken of 

elkaar bedreigen, komt vaak een derde chimpansee of meerdere chimpansees de een of het 

andere steunen. Ze vormen m.a.w. coalities. Deze coalities zetten zich ook verder in andere 

situaties. Zo zijn er voorbeelden waarbij chimpansees elkaar uit een boom helpen, etc.
35

. 

2.7. Nevengericht gedrag 

27. Tijdens of vlak na conflicten richten chimpansees zich vaak met sociaal positief gedrag op 

niet bij het conflict betrokken derden. Er zijn verschillende vormen van dit als nevengericht 

betitelde gedrag: troost, toevlucht of geruststelling zoeken, steun vragen, moed scheppen, een 

ander opstoken of steun aan de tegenpartij trachten te voorkomen.  

2.8. Ontmoetingen 

28. Als individuen elkaar na een periode van afwezigheid weer tegenkomen vinden vaak 

uitgebreide begroetingsceremoniën plaats waarbij veelvuldig contact gemaakt wordt. Het 

verschijnsel is in de Arnhemse kolonie te zien als de chimpansees 's morgens uit hun 
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nachthokken komen en het buitenterrein opgaan. Het omgekeerde gebeurt ook: voor het naar 

binnen gaan 's avonds wordt er afscheid genomen. In het wild vertonen chimpansees hetzelfde 

gedrag. Opvallend bij deze vaak zeer intense en langdurige contacten is de afwezigheid van 

een seksuele bijbetekenis. Zo kunnen chimpanseemannen die zich verzoenen elkaar 

minutenlang op de mond kussen, hijgend en elkaar omarmend, zonder dat van seksueel 

gedrag gesproken kan worden. In onze huidige cultuur lijken mensen soms sneller seksuele 

betekenis te hechten aan diverse vormen van contact
36

. 

2.9. Agressie 

29. Chimpanseemannetjes zijn voortdurend bezig met statusverschillen tot uiting te brengen 

of die aan te vechten. Deze soort maakt ook gebruik van “wapens” bij gevechten zoals 

stokken en stenen. Geformaliseerde rituelen helpen in dit kader de vrede te bewaren omdat ze 

het mogelijk maken de hiërarchie te demonstreren zonder het risico op agressie of openlijke 

spanningen. Deze rituelen vervullen dus een functie die vergelijkbaar is met de 

onderscheidingstekens op militaire uniformen. Een voorbeeld van een geformaliseerd ritueel 

is wanneer het alfamannetje zich groot maakt door met rechtopstaande haren rechtop te lopen, 

terwijl een ondergeschikt mannetje hem met gehijg en gesteun uit de weg gaat
37

. In gevechten 

met vrouwtjes gebruiken de mannen enkel hun handen en voeten. Het gebruik van hun 

gevaarlijke hoektanden blijft beperkt tot gevechten met andere mannelijke rivalen. Als een 

mannetje bij gelegenheden een vrouwtje bijt of haar zwaarder aanvalt dan gewoonlijk, geven 

de vrouwtjes in de groep blijk van hun afkeuring. Bij wijze van protest blaffen ze met een 

“waauw”-geluid. Als dit de aanval niet beëindigt, vormen verschillende vrouwtjes soms een 

samenwerkingsverband om hun onfortuinlijke “zuster” te bevrijden en te beschermen
38

.  

3.Intelligentie 

30. De chimpansees zijn de intelligentste mensapen. In heel Centraal-Afrika worden 

chimpansees aangetroffen die gebruik maken van werktuigen. Het gebruik van een voorwerp 

als verlengde van je eigen lichaam om een doel te bereiken blijft beperkt tot enkele dieren - de 

chimpansees en de orang-oetans behoren tot deze kleine groep -
39

. Als een werktuig 

ongeschikt is om een doel te bereiken, zal de gebruiker zijn pogingen opgeven en op zoek 
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gaan naar iets beters. Tijdens deze speurtocht moet hij het doel in gedachten houden: een 

mentale verrichting die onderzoekers al jaren fascineert en aanleiding heeft gegeven tot een 

groot aantal experimenten met werktuiggebruik
40

. Zo gebruiken chimpansees dunne stengels 

om termieten uit hun nest te halen en op te eten. In West- Afrika gebruiken sommige 

chimpanseepopulaties stenen als hamers om harde noten van de oliepalm te kraken of ze slaan 

kokosnoten op een stenen aambeeld 
41

. Deze laatste gedraging is nergens anders bij 

chimpansees waargenomen. Net zoals mensen maken chimpansees gebruik van 

geneeskundige kracht van planten. Chimpansees eten of kauwen op bepaalde planten om 

inwendige wormen en parasieten te bestrijden. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat 

chimpansees en bonobo‟s kunnen leren communiceren (zie infra). Hun stembanden laten het 

niet toe om woorden uit te spreken maar ze kunnen gebarentaal aanleren en zich leren 

uitdrukken m.b.v. een toetsenbord. Frans de Waal is erin geslaagd om d.m.v. observatie aan te 

tonen dat chimpansees vaak politieke spelletjes spelen waarbij ze elkaar manipuleren om hun 

eigen belangen te behartigen ( zo kunnen zich coalities vormen binnen de groep etc.)
42

. 

4. Beschaving 

31. Naargelang de plaats waar ze leven bestaan er verschillen in het gedrag en gewoontes van 

de chimpansees
43

. In dit kader spreekt men ook wel van “cultuur”. In 1956 voorspelde Kinji 

Imanishi dat als „cultuur‟ bestaat uit de overdracht van aangeleerd gedrag van het ene individu 

op het andere, bij veel dieren cultuur zal worden getroffen. Door observatie van elkaars 

gedrag komen de soortgenoten tot belangrijke informatie over de technische oplossingen van 

anderen. Het gaat hier om informatie die bij de culturele overdracht van bepaalde gewoontes 

zijn nut kan bewijzen
44

. Onlangs is vastgesteld dat de mensapen hun hoofd schudden om „nee‟ 

te zeggen. Zulke duidelijke handelingen werden tot nu toe alleen bij chimpansees 

waargenomen. Dat publiceerden onderzoekers van het Max Planck Instituut voor 

Evolutionaire Antropologie in het Duitse Leipzig. Voor hun studie observeerden de 

wetenschappers bonobo‟s in Planckendael en in de zoo van Leipzig en Berlijn. Ze stelden vast 

dat bonobomoeders hun jongen met hoofdschudden terechtwijzen. Zo speelde een bonobo 
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met een stuk prei, wat zijn moeder niet beviel. Het jong gehoorzaamde niet. Daarop keek de 

moeder hem in de ogen en schudde ze duidelijk het hoofd
45

. 

5. Bedreigingen 

32. De nauwste nog levende verwanten van de mens zijn in levensgevaar. De chimpansees en 

de bonobo‟s kunnen over 15 jaar uitgestorven zijn. Wetenschappers over heel de wereld 

luiden de noodklok. Chimpansees en bonobo‟s zijn bedreigde dierensoorten maar ook de 

bossen waarin ze leven lopen gevaar. De wouden van Afrika worden belegerd. Een 

onverzadigbare vraag naar hout, illegale jachtpraktijken en oorlogen verwoesten een van ‟s 

werelds laatste grote wouden. In het Congo-bekken alleen wordt dagelijks 25 vierkante km 

bos gekapt
46

. De wegen die men gebruikt voor houttransport worden door de stropers gebruikt 

om het bos leeg te roven
47

. Jaarlijks wordt in Afrika 1 miljoen ton bushmeat verhandeld
48

. Het 

doodschieten van de volwassen chimpansees leidt tot het ontstaan van een populatie 

chimpanseeweesjes die zonder menselijke hulp niet kunnen overleven. Er leefden ooit 

miljoenen chimpansees in centraal- Afrika maar in Burkina Faso, Togo en Benin zijn ze al 

uitgestorven
·. 

De wereldwijde vraag naar hout heeft hun leefgebied verkleind of hun habitat 

volledig verwoest. Houtkap leverde in veel plaatsten landbouwgrond op met als gevolg een 

sterke afname van het aantal wilde dieren. Het huidige aantal Chimpansees is onbekend. 

Misschien zijn er nog maar 150.000. Hun laatste toevluchtsoorden zijn enkele nationale 

parken, zoals Gombe. Een van de laatste plekken op aarde waar men nog wilde chimpansees 

aantreft is Goualugo
49

.  
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HOOFDSTUK 3. DE GORILLA 

1. Algemeen 

33. De discussie rond de ambiguïteit van de gorilla – mens of aap, zachtaardig of 

kwaadaardig- is de erfenis van de verwarring die gorilla‟s ten tijde van hun ontdekking in de 

negentiende eeuw opriepen. Hoewel de Carthaagse zeevaarder Hanno in de vijfde eeuw voor 

Christus al melding maakte van wrede en bijtende, harige, grote wilde mensen die hij 

“gorilla” noemt, wordt de officiële ontdekking van de gorilla meestal in 1847 gedateerd. Tot 

voor kort werd de gorilla afgeschilderd als een angstaanjagende en woest schepsel die in staat 

was om een mens in stukken te scheuren. King Kong was gedurende vijftig jaar de heersende 

perceptie als het over deze vriendelijke reus ging. De ware natuur van de gorilla is maar 

recent aan het licht gekomen. Veldstudies hebben aangetoond dat wilde gorilla‟s niet woester 

zijn dan welk ander wild dier ook. Ze hebben over het algemeen een vreedzame, rustige aard 

maar kunnen angstaanjagend uitvallen naar elkaar of indien ze worden gestoord door de 

mens. Volwassen mannetjes zijn uitsluitend gevaarlijk agressief bij het beschermen van hun 

paarrechten en hun familiegroepen
50

. 

34. Gorilla's zijn de grootste mensapen. Na de chimpansee staan ze het dichtste bij de mens. 

Meer dan 95% van het DNA komt overeen met dat van de mens. De vriendelijke reuzen zijn 

door hun gewicht hoofdzakelijk bodemdieren (i.t.t. de andere mensapen) en viervoetig: ze 

lopen op de voetzolen van de achterste ledematen, maar steunen bij het lopen op de knokkels 

van hun handen. Sommige, vooral jonge dieren, brengen echter veel tijd in de bomen door en 

ook de volwassen dieren gaan soms op zoek naar voedsel in het gebladerte. Niet te zware 

dieren worden soms waargenomen wanneer ze zich slingerend aan hun armen door de bomen 

voortbewegen. Gorilla‟s zijn echte bladeters, ze houden meer van bladeren en bladstengels 

dan van vruchten. De soorten planten en struiken die het voedsel van de gorilla vormen, 

groeien beter in meer open secundair en bergwoud, waar voldoende licht aanwezig is. Hoewel 

ze maar in een klein deel van Afrika voorkomen, omvat de biotoop van de gorilla een grote 

verscheidenheid aan hoogten, van het zeeniveau in West-Afrika tot 3790 meter in het oosten. 

Van alle mensapen heeft de gorilla de meest stabiele groepspatronen. Dezelfde volwassen 

dieren trekken maandenlang, vaak zelfs jarenlang, met elkaar op. Gorilla‟s blijven nooit 

zolang op dezelfde voedselplaats tot ze deze volkomen hebben kaal gegeten. Ze bijten de 
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begroeiing slechts zover af dat er genoeg jong groen overblijft. Ze foerageren meestal „s 

morgens en „s middags en rusten een paar uur midden op de dag. „s Nachts bouwen ze een 

„nest: een plateau van takken en bladeren, dat ervoor zorgt dat ze niet op de koude grond 

hoeven te liggen, dat voorkomt dat ze van een steile helling afrollen en dat steun geeft in een 

boom
51

.  

35. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier rassen: 1) De Westelijke laagland gorilla 

komt voor in Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Gabon, Kongo, Equatoriaal Guinea. 

Zijn Vacht is bruingrijs en het zilvergrijze zadel van het mannetje loopt door tot op de 

dijbenen. 2) De Oostelijke laagland gorilla: deze soort komt voor in Oost-Congo. Zijn vacht is 

zwart. Dit ras heeft grotere kaken en gebit, een langer gezicht en zijn lichaam en borst zijn 

breder en gladder dan die bij het westelijke laagland gorilla. 3) De Berggorilla: komt 

voornamelijk voor in Congo, Rwanda en Oeganda op hoogten van ongeveer 1650-3790 m. 

Zijn vacht en lichaamsbouw lijken op die van oostelijke laagland gorilla, maar met langer 

haar, vooral op de armen. De kaken en het gebit zijn langer maar de armen korter. 4) De 

cross-river gorilla is de vierde soort en leeft in de laatste bossen in het zuidoosten van Nigeria 

en in het westen van Kameroen. Naar schatting zijn er nog 250 à 280 individuen over
52

.  

2. Intelligentie 

36. Bij de wilde gorilla‟s duurde het tot begin 2005 tot twee apen in Congo met werktuigen 

werden gezien: een knuppel als wandelstok en dieptemeter voor planten en als brug over een 

modderig stuk grond. Bij de ongeveer 370 in Amerikaanse dierentuinen woonachtige gorilla‟s 

daarentegen zagen de wetenschappers 48 gedragspatronen die werden doorgegeven, 

waaronder het gebruik van werktuigen. De apen schoven met een stok de schrikdraden aan de 

kant waarmee de bomen in de omgeving werden beschermd om zo bij de sappige schors te 

kunnen komen
53

. Ze kunnen honderden symbolen aanleren en ze kunnen sommige zelfs aan 

elkaar rijgen tot eenvoudige grammaticale zinnen van twee woorden
54

. 
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3. Bedreigingen 

37. Net zoals de chimpansees en de bonobo‟s worden ook de gorilla‟s bedreigd door 

vernietiging van hun leefgebied, de handel in bushmeat en door de vernietigende werking van 

oorlogen. De gorilla is met uitsterven bedreigd. De oostelijke laaglandgorilla is opgenomen in 

Bijlage I van CITES en wordt eveneens beschermd door de nationale 

natuurbeschermingswetten. De berggorilla staat ook opgenomen in Bijlage I van de 

Conventie. Daarnaast is de berggorilla opgenomen in Klasse A van het Afrikaans Verdrag 

inzake het Behoud van de Natuur en de Natuurlijke Hulpbronnen (zie infra). De westelijke 

laaglandgorilla en de Cross River-gorilla zijn gezien hun kritieke toestand eveneens 

opgenomen in bijlage I van dit verdrag
55

.  

38. De Verenigde Naties hebben 2009 tot het Jaar van de Gorilla uitgeroepen. De 

volkerenorganisatie hoopt met extra aandacht voor de zeer bedreigde mensaap het tij te 

kunnen keren. Drie van de vier gorillasoorten zijn namelijk met uitsterven bedreigd. Stropers 

en menselijke bezetting van de leefgebieden van de gorilla's hebben de dieren enorm in het 

nauw gedreven. Het programma moet voor betere maatregelen zorgen om gorilla's te 

beschermen en tevens voorzien in betere opleiding van opzichters in de reservaten en het 

ecotoerisme naar de Afrikaanse landen waar gorilla‟s leven stimuleren. Partners in deze 

campagne zijn de Great Apes Survival Partnership (GRASP), in samenwerking met UNEP en 

UNESCO, en de World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). Het initiatief maakte 

deel uit van de Verenigde Naties decennium voor educatie betreffende duurzame 

ontwikkeling. De voornaamste doelstelling was om de politieke wil tussen de thuisstaten van 

de gorilla aan te wakkeren om CMS (zie infra) te ratificeren en van toepassing te verklaren op 

deze soort en hun habitat
56

. Een nieuw rapport van de Verenigde Naties in 2010 waarschuwt 

dat gorilla‟s in en rond Congo binnen de 10 à 15 jaar volledig uitgestorven kunnen zijn door 

de strijd om natuurlijke grondstoffen. De gorilla‟s leven in een regio die rijk is aan hout, goud, 

diamanten en het erts coltan dat gebruikt wordt in elektronica zoals mobiele telefoons. Om die 

natuurlijke grondstoffen strijden multinationals maar ook nationale legers en rebellen. Die 

conflicten hebben niet alleen een verwoestende impact op de lokale bevolking, ook de 

gorilla‟s lijden eronder. Door de winning van de grondstoffen vernielen milities en 

multinationals immers de natuurlijke habitat van de dieren. Het VN-rapport voorspelt dan ook 
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een weinig rooskleurige toekomst voor de gorilla‟s die leven in de regio waar de Kongorivier 

stroomt. Het woud– en savannegebied lopen van de Afrikaanse Atlantische kust door de 

Democratische Republiek Congo tot Rwanda en Oeganda in het Oosten. Bovendien worden 

de dieren ook bedreigd door een stijgende bevolkingsgroei en de verspreiding van het Ebola-

virus dat inwendige bloedingen veroorzaakt. Ook de handel in gorillavlees doet de dieren 

letterlijk en figuurlijk de das om. Lokale bewoners en handelaars doden de dieren in het wild 

om ze te verkopen. Maar liefst een derde van de wereldwijde gorillapopulatie stierf de 

voorbije vijftien jaar door conflicten, het Ebola-virus, het groeiend aantal mensen of de handel 

in gorillavlees. In een gelijkaardig rapport in 2002 schatten de onderzoekers dat amper tien 

procent van de habitats van gorilla‟s intact zou blijven tegen 2032. Achteraf bleek dit een iets 

te optimistische schatting te zijn. In 2002 hadden de onderzoekers geen rekening gehouden 

met de groeiende Chinese vraag naar hout en de mijnbouwexpansie in Congo. Tien jaar 

geleden waren China en andere Aziatische landen nog geen belangrijke spelers op de 

Afrikaanse markt. Vandaag is China verantwoordelijk voor 40 procent van de handel in hout 

en grondstoffen. In die regio leven twee soorten gorilla‟s waarvan de Eastern Lowland gorilla 

het meest bedreigd is. Die soort leeft vooral in de Congolese regio‟s Noord- en Zuid-Kivu, de 

regio‟s waar er het meeste conflicten zijn tussen het Congolese leger en de verschillende 

rebellengroepen. Nu leven er in die regio‟s 5.000 Eastern Lowland gorilla‟s terwijl dat er in 

het midden van de jaren ‟90 nog 17.000 waren. Het rapport focust op de gorilla‟s in het oosten 

van Congo maar de onderzoekers zeggen dat de gorilla‟s in het westen, die groter zijn in 

aantal, aan een veel vlugger tempo uitsterven. Die dieren leven in een regio waar geen straffen 

staan op stroperspraktijken
57

.  
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HOOFDSTUK 4. DE ORANG-OETAN 

1. Algemeen 

39. Orang-oetans behoren tot onze naaste verwanten in het dierenrijk. Genetisch zijn ze voor 

97 procent identiek aan ons, ze zijn zeer intelligent en vindingrijk. Ze kennen cultuur en lijken 

op de mens in mimiek, gedrag en veel andere dingen. Vroeger waren in heel Zuid-Azië orang-

oetans te vinden. Ongeveer een miljoen jaar oude fossielen tonen aan dat in de prehistorie in 

Indochina een reuzenorang-oetan moet hebben geleefd. Botten die op Borneo en Sumatra zijn 

gevonden, tonen aan dat de voorvaderen van de rode aap toen een derde groter waren dan nu. 

Hoogstwaarschijnlijk werd de primaat pas in de zeventiende eeuw voor het eerst door blanke 

westerlingen gezien. Wilde orang-oetans laten zich in het regenwoud slechts zelden zien en 

zijn daarom, ook doordat ze van nature zwijgzaam zijn, moeilijk te vinden. In 1776 werden de 

eerste orang-oetans naar Europa verscheept als harige curiositeiten voor de 

natuurwetenschappelijke verzameling van Prins Willem V. De andere vorsten volgden zijn 

voorbeeld en in de negentiende eeuw schoten natuurvorsers, waaronder grootheden als de 

Engelse zoöloog en evolutiepionier Alfred Russel Wallace, veel dieren als trofeeên voor in 

musea. Een van de eerste orang-oetans die Londen bereikte in 1839, kreeg de naam Jenny. 

Een jaar voor ze aan tuberculose stierf, bezocht de jonge Darwin het dier. Toen hij Jenny had 

gezien schreef hij in zijn dagboek: “ De mensen moeten de orang-oetan in zijn eigen 

omgeving bezoeken… en zien hoe intelligent hij is…. De mens is zo arrogant te geloven dat 

hij het grootste werk is… Het zou ootmoediger zijn, volgens mij, en waarschijnlijker dat we 

afstammelingen zijn van dieren”. Darwin zijn revolutionaire boek: On the origin of Species of 

Means of Natural Selection or Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” en 

zijn verhandeling over de herkomst van de mens zijn baanbrekende werken op het vlak van de 

evolutieleer. Na Darwins bezoek aan Jenny in de dierentuin van Londen gingen er meer dan 

130 jaar voorbij voordat de wetenschappers plannen maakten de rode apen op Borneo en 

Sumatra te bestuderen
58

. 

40. Orang-oetans (Maleis voor “bosmens”) komen voor in Indonesië en Maleisië. De orang-

oetan wordt alleen in het westen zo genoemd. In zijn moederland heet hij mawas, maia of 

kahijoe. In het Indonesisch wordt de term“orang-utan” voor gekken en misdadigers gebruikt 

en betekent daarnaast ook “schuldenaar”. Het onder de verkeerde naam bij ons bekende 
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wezen is de enige mensaap in Azië en is het grootste in bomen levende dier ter wereld. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de Borneose orang-oetan (Pongo pygmaeus) die men 

zowel in Indonesië als Maleisië aantreft en de Sumatraanse orang-oetan (Pongo abelii) die 

men enkel in Indonesië aantreft. De orang-oetan is een grote, rode, langharige mensaap met 

een zeer opvallend uiterlijk. Ze hebben een stevig gebouwd lichaam, een dikke hals en een 

grote kop, met een mondpartij die lijkt op een halve kokosnoot. Hun gezicht is bij de geboorte 

rozig, wordt later donkerbruin tot lederzwart. Deze primaten hebben geen staart zoals de 

andere apen. Hij is overdag actief en brengt i.t.t. andere mensapen het grootste deel van zijn 

tijd in de bomen door. Volwassen mannetjes (gemiddeld 137 cm staand) zijn ongeveer twee 

keer zo groot als wijfjes en hebben wangranden van bindweefsel die hun gezicht vergroten en 

erg lang haar, dat hun agressieve imponeergedrag nog indrukwekkender maakt
59

. Op het 

menu van de rode reuzen staat naast fruit, knoppen en jonge blaadjes, boomschors boomsap, 

slingerplanten, wortels, bloemen, paddenstoelen, honing, termieten, mieren, rupsen, eieren, 

kleine eekhoorns en andere kleine, in bomen, levende, gewervelde dieren. Deze dieren spelen 

een belangrijke rol in het oerwoud. Een groot aantal zaden kiemt namelijk pas nadat ze een 

tijd in de darmen van de orang-oetan hebben gezeten. Mensen daarentegen zijn veel minder 

geschikt als “kiemkatalysator”. Bosbiologen zijn er van overtuigd dat vele soorten 

vruchtdragende bomen uit het regenwoud zullen verdwijnen als de orang-oetans zullen 

uitsterven, omdat hun zaden via de uitwerpselen van de apen worden verspreid. Dit heeft weer 

een domino-effect op veel andere dieren zoals de neushoornvogels en gibbons die ook 

“zaaddragers” zijn
60

.  

2. Intelligentie 

41. Hoe intelligent zijn onze harige verwanten uit het regenwoud? Spraak, vervaardigen en 

gebruik van complexe werktuigen, bedrog, zelfbewustzijn en planning zijn allemaal hoog 

gekwalificeerde vaardigheden die de orang-oetans en andere mensapen bezitten. Ze zijn 

benevens ook in staat om complexe problemen op te lossen. Orang-oetans hebben hun 

leervaardigheid zeker bewezen door ingewikkelde menselijke gedragspatronen veelvoudig te 

imiteren, waarvoor een gedegen leerproces zeker een voorwaarde is. Leren door imiteren 

zonder praktijklessen en alleen door observatie is een vaardigheid dat men gedurende een 

lange tijd enkel aan de mens toeschreef. Een voorbeeld vormt het vermogen om te zwemmen. 
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Miljoenen jaren lang vormden rivieren voor de rode apen een onvermijdelijke hindernis. Een 

paar bewoners van het eiland Kaja hebben leren zwemmen en halen zo op de andere oever af 

en toe vruchten. Zelfstandig “verstandelijk” handelen in situaties waarin ze niet kunnen 

terugvallen op afgekeken gedrag is een belangrijkere vorm van bewijs van intelligentie dan de 

meest complexe imitaties
61

. Wanneer een orang-oetan langs een boom vol halfrijpe vruchten 

komt, onthoudt hij waar de boom staat en komt hij er vaak precies op de dag dat de vruchten 

rijp zijn weer langs. In de grote gebieden kent hij precies elke boom en weet hij wanneer het 

tijd is om te oogsten. Het geheim van dit superieure oriëntatievermogen heeft te maken met 

het feit dat de dieren over een „visueel vermogen‟ beschikken dat veel beter is dan dat van 

mensen. De orang-oetans hebben een geheugen dat beter is en langer dingen kan onthouden 

dat bij de gemiddelde mens. Hun wereld is driedimensionaler dan deze van de mens. Hij heeft 

een driedimensionale kaart van zijn omgeving in zijn hoofd zitten en weet hierdoor zich 

moeiteloos te oriënteren. Elke nuttige boom is hem bekend en hij weet precies hoe hij er op de 

snelste en gemakkelijkste manier kan komen
62

.  

42. Net zoals de andere primaten kennen de orang-oetans talloze geneeskundige kruiden die 

ze opeten wanneer het nodig is. Ze eten planten die parasieten doden en helpen tegen malaria. 

De kleine lila bloesem van de Fordia splendissima die de orang-oetans eten heeft een 

heilzame werking en werkt tegen migraine en geeft energie, net als  cafeïne en als middel 

tegen malaria kauwen deze dieren op wortels van de Euricomia latifolia. Niemand weet welke 

criteria de rode reuzen gebruiken om een plant te beoordelen op hun eetbaarheid en 

medicinale toepassing maar volgens oerwoudecologen is het waarschijnlijk dat orang-oetans 

die over het algemeen slecht kunnen ruiken, planten herkennen en onderscheiden aan het 

groen van de bladeren en dat ze in staat zijn ongeveer tienduizend verschillende groentinten 

uit elkaar te houden en te ordenen
63

. 

43. Voorbeelden van intelligentie bij de rode aap zijn in legio. Orang-oetans die voorbij 

zwemmende vissen met een knuppel doden en vervolgens opeten is het bewijs van het 

gebruik van werktuigen en van de jacht. Ze kunnen blikken openen met een blikopener, 

paperclips omvormen tot een loper om uit hun kooi te ontsnappen, vloerbedekking of 
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bladeren als regenscherm gebruiken, stokjes om de taaie vezels van wilde mangovruchten 

tussen de tanden te verwijderen etc
64

.  

3. Beschaving 

44. Met beschaving bedoelt men “het vermogen nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen, die 

algemeen goed worden van een groep apen en binnen deze populatie van generatie op 

generatie worden doorgegeven” net zoals bij de mensen die in verschillende 

beschavingskringen ontstane vormen van muziek en schilderkunst, architectuur, taak en 

techniek doorgeven. Techniek is ook bij de orang-oetans de sleutel: door de uitvinding en niet 

genetische overerving van innovatieve handelingen en werktuigen waarmee ze nieuwe en 

voedingsrijke voedselbronnen kunnen aanboren, deden de anders al slimme apen een enorme 

evolutionaire stap vooruit. Tot voor kort werd aangenomen dat beschaving exclusief iets was 

voor de mensen en de chimpansees dat zo‟n zes tot zeven miljoen jaar geleden ontstond
65

. 

Wetenschappers geloven dat de voorouders van de huidige orang-oetans, die ook onze 

voorouders zijn en die van de chimpansees, toen al een basis van beschaving bezaten. 

Ongeveer veertien miljoen jaar geleden bogen de oer-orang-oetans zich af van de 

gemeenschappelijke ontwikkelingstak van de hominiden en trokken naar Azië. Tot de jaren 

negentig was men nog niet overtuigd van de kunde van de orang-oetans maar nu weet men 

beter. Het doorgeven van technieken vereist zekere sociale contacten die door het gebrek aan 

voedsel en de daardoor ontstane solitaire levensstijl, vooral op Borneo, zeldzaam zijn. Alleen 

in sociale apengroepen bestaat de mogelijkheid dat de ene aap het gebruik van een hulpmiddel 

bij een andere kan afkijken
66

.  

4. Bedreigingen 

45. In het wild hebben de orang-oetans weinig natuurlijke vijanden: een laatste klein groepje 

sumatraanse tijgers, nevelpanters, reuzenslangen, wilde honden en zwijnen. De grootste 

vijand van de rode reuzen blijft de mens. Het voortbestaan van de orang-oetan is ernstig 

bedreigd door illegale houtkap, bosbranden die in verband staan met de snelle verspreiding 

van oliepalmplantages, illegale jacht en handel
67

. Het noodlot slaat toe in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw met de toename in de vraag naar kleine orang-oetans. De kleine rode 
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aapjes waren geliefde huisdieren bij de gegoede families in Indonesië maar zodra de mensen 

de apen niet meer de baas kunnen, worden ze opgesloten of als vleesdier verkocht aan een 

orang-oetanslager. Ook het aantal dodelijke slachtoffers bij de vangst, het transport en tijdens 

de gevangenschap van amusementaapjes is groot. Bovendien slaagt de mens erin dit 

goedaardig wezentje te transformeren tot circusclowns en malloten voor theatershows en nog 

erger als seksslaven. De apen worden als prostituees opgesloten in bordelen of treden op in 

Amerikaanse pornofilms
68

. Bovendien doorwoelen talloze goudzoekers opzoek naar goud de 

Indonesische rivierbekken en bossen. Daarbij verstoren ze niet alleen het leefgebied van de 

orang-oetans, maar voor hun werk verbruiken ze ook grote hoeveelheden water en vervuilen 

ze de rivieren met slijk en kwikzilver. Het vergiftigde water wordt door de mensen 

stroomafwaarts gedronken en de kwikzilverhoudende vissen worden opgegeten
69

. 

4.1. Illegale houtkap en bosbranden  

46. In da jaren tachtig en negentig begint van de eenentwintigste eeuw begint de verwoesting 

van het leefgebied van de rode aap desastreuze omvangen aan te nemen als gevolg van 

illegale houtkap en branden die grote delen van het oerwoud verwoesten. In de tweede helft 

van de jaren negentig bereikt dit een hoogtepunt door de palmolieboomplantages die werden 

aangelegd
70

. Ook de laatste toevluchtsoorden van de orang-oetans: de Nationale Parken 

worden door illegale houtkap, oliepalmplantages en mijnbouw getroffen. Uit officiële 

gegevens blijkt dat 37 van de 41 Indonesische nationale parken in 2006 door illegale houtkap 

werden getroffen
71

. De regering in Jakarta heeft toegezegd de illegale houtkap in de Nationale 

Parken een halt toe te roepen. Alle pogingen van de Indonesische regering om smokkel tegen 

te gaan door quota blijven zonder resultaat net als de opname van bepaalde boomsoorten in 

Bijlage III van CITES.  Ook de situatie in Sumatra is zeer zorgwekkend. Zeventig procent van 

het bos is al verdwenen en daarmee ongeveer negentig procent van de laaglandregenwouden, 

het leefgebied van de orang-oetans. In 2007 en 2008 is het percentage illegaal gekapte merbau 

uit Indonesië geschat op 80 procent. Merbauhout is afkomstig van bedreigde boomsoorten die 

vooral in de laaglandregenwouden van Indonesisch Papoea groeien. Oliepalmplantages 

vormen een lucratieve activiteit. Één van de drijvende krachten achter illegale houtkap is de 

internationale vraag naar hout. Sinds de jaren negentig erkennen consumerende landen het 
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probleem en hun verantwoordelijkheid om de handel in illegaal gekapt hout te stoppen. Tot nu 

toe zijn er slechts kleine stapjes gezet. Er is nog steeds geen wetgeving in Europa die de 

handel in illegaal gekapt hout verbiedt. Amerika heeft al wel wetgeving, maar het is de vraag 

of die effectief is. De Europese Commissie erkent het probleem van illegale houtkap en 

gerelateerde handel. Zij heeft daarom in 2003 het FLEGT actieplan gelanceerd. FLEGT staat 

voor Forest Law Enforcement Governance and Trade en heeft als doel illeghoutkap en handel 

tegen te gaan en de ontwikkeling en toepassing van duurzaam bosbeheer wereldwijd te 

ondersteunen. De hoekstenen van dit actieplan zijn  de VPA‟s ( Voluntary Partnership 

Agreements) waarbinnen de Europese Commissie met producentenlanden bindende afspraken 

maakt over de handel in legaal gekapt hout. Het is de vraag of “vrijwillige afspraken” die in 

de realiteit zwakke maatregelen zijn, ook iets kunnen doen tegen goed georganiseerde, tot 

geweld bereide en door politiek en leger ondersteunde houtmaffia. Ook in Indonesië en 

Maleisië, waar merbauhout wordt geoogst en verhandeld, onderhandelen al jaren over VPA. 

In Indonesië is een definitie voor legale kap ontwikkeld en wordt een systeem om hout te 

traceren getest en besproken. De Europese commissie erkent ook dar er aanvullende 

handelsmaatregelen moeten worden genomen, zodat ook consumenten van het illegaal 

gekapte hout hun verantwoordelijkheid nemen. De Europese Commissie lanceerde een zeer 

zwak voorstel voor wetgeving in oktober 2008 – 5 jaar na het begin van het actieplan. Daarin 

wordt het niet strafbaar gesteld om in illegaal gekapt hout te handelen. Het Europees 

Parlement nam daarop in april 2009 met grote meerderheid een sterk verstevigd wetsvoorstel 

aan maar de Landbouwraad smoorde deze euforie in de kiem. Dit jaar zullen de landbouwraad 

en het Europees parlement onderhandelen en ze zullen trachten om voor de zomer tot een 

compromis te komen
72

. 

4.2. Palmolie 

47. Palmolie is een soort vet dat niet als eindproduct wordt gebruikt en gewonnen wordt uit 

steenvruchten van de Afrikaanse oliepalm. Dit vet wordt in veel producten verwerkt koekjes, 

bakolie, sausen, mayonaise, chips, snacks, margarine, chocolade en nog veel meer. Steeds 

vaker is het ook een ingrediënt bij het maken van zeep, shampoo, lipstift en andere 

verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. Palmpitmeel wordt ook gebruikt als 

                                                 

72
www.milieudefensie.nl/publicaties/downloads/Milieudefensie%20rapport%20Merbau.pdf/@@preview_provid

er  (consultatie 8 april 2010) 

http://www.milieudefensie.nl/publicaties/downloads/Milieudefensie%20rapport%20Merbau.pdf/@@preview_provider
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/downloads/Milieudefensie%20rapport%20Merbau.pdf/@@preview_provider


 

diervoeder
73

. Palmolie is een economisch succesnummer door het feit dat geen ander 

verbouwd gewas zo veel olie per hectare produceert. Het gaat hier om bijna twintig meter 

hoge bomen die al drie jaar na het aanplanten van de stekjes de eerste oogst geeft. Helaas voor 

de orang-oetans groeit deze plant alleen op het laagland, waar ook de meeste regenwouden 

zich bevinden. Al op een hoogte van driehonderd meter neemt de opbrengst drastisch af. Op 

Borneo en Sumatra breiden de plantages zich uit als een dodelijke epidemie. De toepassing 

van brandrooiing om land te winnen voor plantages is in Indonesië sinds 1995 verboden op 

straffe van vijftien jaar gevangenis en een boete van 500.000 dollar maar er is echter geen kat 

die zich aan deze wet houdt. De plantages vernietigen niet alleen de biodiversiteit maar zijn 

ook nadelig voor de mensen. Men mag niet vergeten dat de verwoesting van de oerbossen ook 

menselijke minderheden zoals de nomaden, lokale stammen en kleine boeren het voortbestaan 

onmogelijk maken
74

.  
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HOOFDSTUK 5. HET COGNITIEF VERMOGEN VAN DE MENSAPEN 

1. Taal 

48. Experimenten met chimpansees zijn talrijk en de resultaten zijn verbazingwekkend. 

Hoewel geen enkel dier over dezelfde taalkundige vermogens als de mens beschikt, blijkt dat 

chimpansees, mits getraind, in staat zijn taalsymbolen aan te leren en te begrijpen (de 

mensapen kunnen geen menselijke spraak produceren: de onderkaak en strottenhoofd geeft 

niet genoeg ruimte aan de tong om klanken te moduleren). Dit is aangetoond door 

Amerikaanse onderzoekers als de Gardners, Premack en Rumbaugh. De Gardners leerden 

bijvoorbeeld de bij hun thuis opgevoede chimpansee Washoe handgebaren die ook door 

slechthorenden en doven worden gebruikt (het zogeheten American Sign Language: ASL) te 

begrijpen en zelf ook toe te passen
75

. Washoe was erin geslaagd om 132 gebaren aan te leren 

in 51 maanden
76

. Ook de vrouwelijke landgorilla Koko bleek in staat om gebarentaal (ASL) 

aan te leren van haar lerares F.P. Patterson. Ze heeft een vocabulaire van honderd woorden en 

kan eenvoudige woorden en zinnen aan elkaar linken
77

. Gorilla‟s in het wild zijn uitblinkers in 

sociale vaardigheden. Die sociale groepen moeten kunnen functioneren in kleine en hechte 

eenheden. Hierdoor werd er doorheen de evolutie een grotere herseninhoud ontwikkeld. 

Gorilla‟s in het wild hebben een eigen “taal” en gebaren
78

. Orang-oetans in gevangenschap 

scoren eveneens zeer hoog in vergelijkende intelligentie-experimenten, wat enigszins 

verrassend is met het oog op hun relatief eenvoudige levensstijl en sociale betrekkingen. Dat 

de orang-oetan een zeer intelligent dier is, blijkt ook uit zijn buitengewone vermogen om 

vruchten te vinden in het tropische regenwoud waar het fruit meestal schaars is en in ver 

uiteen gelegen bomen gevonden wordt. Een goed geheugen voor tijd en plaats en het 

vermogen tot logisch redeneren zijn noodzakelijk bij het voorspellen van voedselplekken
79

. 

Amerikaanse psychologen en primatologen hebben onlangs d.m.v. experimenten aangetoond 

dat chimpansees en bonobo‟s wijzende mensen wel kunnen begrijpen. Tot voor kort dacht 

men daar anders over. De onderzoekers testten drie groepen mensapen. Een groep van zes 

chimpansees komt uit een kolonie in Yerkes Primate Center Atlanta, Georgia, die alleen 

„zakelijk‟ contact met mensen heeft: normale afstandelijke verzorging en geregelde deelname 
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aan wetenschappelijke experimenten. De andere twee groepen hadden wel dagelijkse 

intensieve communicatieve omgang met mensen, vooral door hun taaltrainingen. Een groep 

van vier chimpansees komt uit het Language Research Center (eveneens in Atlanta). En zeven 

bonobo‟s komen uit de Great Ape Trust of Iowa. Onder hen waren taalvaardige apen 

aanwezig die eenvoudige mensentaal hebben leren gebruiken. De apen werden aan een 

klassieke test onderworpen. Ze hadden geleerd dat in een van twee papieren buisjes iets 

lekkers zat en daarna werd gekeken of ze een door een mens aangewezen buisje als eerste 

gingen onderzoeken. Bij de gewone apen gebeurde dat in de helft van de gevallen, een 

toevallige verdeling. Bij de „taalvaardige‟ bonobo‟s en chimpansees was dat respectievelijk 

75 en 84 procent. De huidige bevindingen wijzen erop dat de apen die opgegroeid zijn in een 

complexe sociaal-communicatieve omgeving beter lijken te presteren op dit experiment dan 

de andere apen. Dit wijst erop dat ten minstens twee soorten primaten- mits de juiste 

omstandigheden en de nodige ervaring- in staat zijn om louter informatieve sociale signalen te 

begrijpen. De mens, de chimpansees en de bonobo‟s delen deze biologische capaciteit
80

.  

2. Het gebruik van werktuigen 

49. Niet alleen mensen gebruiken werktuigen maar ook de mensapen doen dit. Vooral bij de 

chimpansee bestaan er veel voorbeelden. Het kraken van een noot door het eerst op een stenen 

aambeeld te leggen en er vervolgens met een steen op te slaan maakt bepaalde soorten voedsel 

toegankelijk. Het gebruik van stokken, ook in gevangenschap, om iets naar zich toe te halen is 

voor de chimpansee routineklus. In het wild maken chimpansees vaak gebruik van lange 

stokken om termieten uit hun nest te lokken. Ze steken zo‟n stok in de termietennest, wachten 

vervolgens even, halen de stok er vervolgens uit en ze kunnen zich bedienen met de termieten 

die op de stok zitten. Dozen op elkaar stapelen om bij voedsel te kunnen etc. zijn heel 

gewoon
81

. 

3. Zelfbewustzijn  

50. Zelfbewustzijn kan gedefinieerd worden als: een individu, A, toont blijk van 

zelfbewustzijn wanneer hij/ zij in staat is om zijn/ haar gedrag, positie of uiterlijk te wijzigen 

of aan te passen als reactie op een eigen feedback, spiegelbeeld of echo geluid of door het 

gedrag van een ander individu, B. De wijziging van het gedrag of het uiterlijk is het gevolg 
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van de informatie die men krijgt (en cognitief kan verwerken) door naar zijn spiegelbeeld te 

kijken of door het gedrag van een ander individu te begrijpen Zelfbewustzijn kan op 

verschillende niveaus optreden en kan het gevolg zijn van instinctieve en/of cognitieve 

procedures. Alle dieren kunnen in principe informatie over hun fysische staat en bewegingen 

onderscheiden door de informatie die ze van hun omgeving ontvangen. Bijgevolg zijn ze in 

staat om hun percepties en bewegingen zulks of zo te organiseren. De simpelste vorm van 

zelfbewustzijn vindt men bij bepaalde vogelsoorten waarbij door enkele neuronen de vogel 

zijn eigen zang kan detecteren of door proprioceptie ( of positiezin is het vermogen van een 

organisme om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen) zijn eigen 

bewegingen kan registreren. Een meer complexe vorm van zelfbewustzijn wat men ook het 

échte zelfbewustzijn noemt, is de capaciteit om zichzelf te herkennen in de spiegel. Het 

fenomeen zelfbewustzijn is bij de mens een ingewikkeld gegeven dat zich vanaf de kindertijd 

begint te ontwikkelen. De eerste tekenen van zelfbewustzijn komt voor bij de baby‟s vanaf 5 

maanden. Vanaf 8 maanden ontwikkelen ze het echte zelfbewustzijn. Vanaf dan beginnen ze 

zichzelf in de spiegel te herkenen en hun spiegelbeeld te manipuleren door hun handelingen 

aan te passen
82

. Vooraleer iemand zich kan inleven in de gedachtewereld van iemand anders, 

moet hij/zij een onderscheid kunnen maken tussen wie hij/zij zelf is en wie die andere persoon 

is. Mensen gebruiken al eeuwen de spiegel om zeker te zijn dat ze er goed genoeg uitzien 

voor de andere persoon. Wij begrijpen m.a.w. ons spiegelbeeld. Dit is dan ook getest in de 

dierenwereld. Wat gebeurt er als je dieren gaat confronteren met een spiegel? Algemeen 

stellen we vast dat het dier gaat reageren alsof ze een vreemde soortgenoot zien. Katten gaan 

bijvoorbeeld klauwen naar hun spiegelbeeld, dan gaan ze zoeken achter het spiegelbeeld en 

uiteindelijk het spiegelbeeld negeren. Tot nu toe zijn er slechts 4 diersoorten gekend die 

zichzelf herkennen in de spiegel: chimpansees, bonobo‟s, orang-oetan en dolfijnen
83

. Bij 

gorilla‟s is zelfherkenning geringer. Dit fenomeen duidt op zelfbewustzijn. Er zijn proeven 

gedaan waarbij een likje geurloze verf werd aangebracht op het voorhoofd van de primaten - 

zowel bij een chimpansee, gorilla (o.a. Koko) en orang-oetan - . Ze werden vervolgens voor 

een spiegel gezet. Andere apen gingen direct opzoek naar de andere aap - hun spiegelbeeld - 

maar de mensapen zagen het vlekje op hun voorhoofd en begonnen eraan te prutsen om zich 

schoon te maken. De meest waarschijnlijke conclusie is dat mensapen een vorm van 
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zelfbewustzijn hebben en de andere apen en dieren niet
84

. Primatologen zoals Frans de Waal 

hebben eerder betoogd dat het vermogen tot zelfbeschouwing dat de spiegeltest meet, de basis 

vormt voor ingewikkelde sociale verhoudingen. Dat zou verklaren waarom alleen intelligente 

en sociale dieren voor de spiegeltest slagen. 

51. De primaten die gebarentaal kennen, zijn in staat om meer complexe testen te doorstaan. 

Verbale zelfetikettering en zichzelf herkennen op foto‟s zijn dagelijkse kost voor die 

mensapen. Dit zijn karakteristieken die bij een kind op 2-3 jarige leeftijd optreden en 

samenhangen met de taal en de symbolische capaciteiten van het kind
85

. Desondanks het feit 

dat de ontwikkeling van een menselijk kind en een primaat jong tot een bepaalde hoogte 

gelijk lopen, loopt in dit opzicht de ontwikkeling van een apenjong veel trager dan bij mens. 

Zelfbewustzijn, het gebruik van werktuigen en leren door observatie zijn kenmerken waarover 

de gemeenschappelijke voorouder van de mens en de mensapen al beschikte en vervolgens 

heeft doorgegeven 
86

. 

52. Tegenstanders van dierenrechten stellen dat alleen zelfbewuste wezens, die normaal 

gesproken intellectueel kunnen beseffen dat ze doodgaan, het recht op leven kunnen bezitten. 

De lat wordt hier onredelijk hoog gelegd. Indien men die redenering doortrekt, dan geldt het 

recht op leven ook niet voor mensenkinderen, die nog geen besef van de dood hebben, en 

evenmin voor zwaar mentaal gehandicapte volwassen mensen, die nauwelijks of niet kunnen 

begrijpen wat doodgaan betekent. Dan zou strikt genomen het doden van deze mensen ethisch 

geen probleem vormen? Door op die manier dierenrechten te miskennen, kom je uit op het 

miskennen van fundamentele mensenrechten en dat is niet aanvaardbaar. Bovendien hebben 

de wetenschappers ondanks een doorbraak gerealiseerd bij gorilla's. Ze hebben Quigley, een 

mannetjes gorilla geleerd dat hij op een dag dood zal gaan. De primatologen zijn in hun opzet 

geslaagd door Quingley patronen aan te leren die hem in staat moesten stellen om zijn 

levensverloop te begrijpen. Men is eenvoudig begonnen: een rood blokje werd gevolgd door 

een blauw en ten slotte door een groen blokje. De blokjes heeft men vervolgens vervangen 

door foto‟s van: een pasgeboren gorilla, een volwassen gorilla en ten slotte een dode gorilla. 
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Eenmaal de gorilla het systeem begreep, begon het complexe emoties te vertonen zoals angst, 

verdriet en zelfhaat gevolgd door paniekaanvallen
87

. 

53. Antropologische wetenschap gaat er vanuit dat de mens gedefinieerd werd door drie 

kenmerken, die de mens tot mens maakt: de handigheid om gereedschap te gebruiken, een 

gesproken taal om te communiceren en de capaciteit om te beseffen dat men mens is. Dit 

noemt men ook zelfbewustzijn. Naarmate men meer inzicht krijgt in het cognitief vermogen 

van de primaten des te moeilijker het wordt om die kenmerken aan de uniekheid van de mens 

toe te schrijven. Die uniekheid waardoor de mens zich van de andere soorten onderscheid, is 

een kenmerk die de mensheid zichzelf heeft toegeschreven en is niet zozeer een empirisch 

feit
88

. 

4. Vergelijking van het cognitief vermogen van de mens, mensapen, apen uit de Oude Wereld 

en de Capuchon aap
89

 

 De mens De mensaap Oude Wereld 

apen 

Capuchon aap 

Gericht gebruik 

maken van 

werktuigen 

aanwezig  aanwezig aanwezig Afwezig 

Objectpermanentie Aanwezig aanwezig afwezig Afwezig 

Imitatie van nieuw 

gedrag 

Aanwezig aanwezig afwezig Afwezig 

Zelfherkenning in 

het spiegel/ 

zelfbewustzijn 

Aanwezig aanwezig afwezig Afwezig 

 

54. Met objectpermanentie wordt doorgaans bedoeld dat de persoon weet dat een voorwerp 

blijvend aanwezig is, ook al ziet of hoort de persoon het voorwerp niet meer. Het voorwerp 

blijft bestaan. Het begrip objectpermanentie wordt vooral gebruikt om een mijlpaal in de 

ontwikkeling van het jonge kind aan te geven. 
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DEEL 2. GRONDRECHTEN 

HOOFDSTUK 1. WAT ZIJN GRONDRECHTEN? 

1. Definitie van het begrip grondrechten of mensenrechten 

“Our commitment to human rights must be absolute, our laws fair, our natural beauty 

preserved; the powerful must not persecute the weak and human dignity must be 

enhanced”
90

."“Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, 

ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke 

waardigheid moet verhoogd worden." Jimmy Carter  

55. Mensenrechten, fundamentele rechten en vrijheden of grondrechten zijn een geheel van 

universele rechten die tot doel hebben voorwaarden te garanderen opdat personen, ongeacht 

hun geslacht, nationaliteit, etnische afkomst en economische achtergrond, op vrije en 

menswaardige wijze kunnen functioneren
91

. In zoverre dat deze rechten opgenomen zijn in 

een nationale grondwet of internationale verdragen, spreken wij van grondrechten
92

. In de 

klassieke opvatting gelden grondrechten enkel tegenover de overheid (en in een mindere mate 

tegenover particulieren). Grondrechten kunnen voor de staat een verplichting tot handelen 

inhouden of de staat tot een onthouding verplichten. Men spreekt ook wel van een positieve of 

een negatieve verplichting
93

. Sociale grondrechten echter moeten de burger het recht op een 

menswaardig leven garanderen. Politiek gezien spelen de mensenrechten een belangrijke rol. 

Schendingen door overheden kunnen aanleiding geven tot internationale sancties, politiek 

isolement of interventies
94

. De mensenrechten zijn verweven met het idee van de rechtsstaat 

en democratie. Het één kan niet bestaan zonder het ander.  

56. Zoals de definitie stelt, worden mensenrechten geacht universeel te zijn. Ze zijn van 

toepassing op alle mensen. Uitzonderingen bestaan niet. Ondanks het feit dat hier veel 

discussie over bestaat, kan men niet ontkennen dat de mensenrechten overal ter wereld 

worden aangewend om tegen onrecht te vechten. Daarnaast zijn deze rechten ondeelbaar, 
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onderling afhankelijk en onderling met elkaar verbonden, zodat de internationale 

gemeenschap deze rechten op een eerlijke en gelijke manier en met een gelijke nadruk dient te 

behandelen
95

. De belangrijkste bronnen van mensenrechten zijn vandaag de nationale 

grondwetten en een aantal mondiale en regionale mensenrechtenverdragen
96

.  

2. Geschiedenis van de mensenrechten 

57. Het concept van de rechten van de mens is gegroeid uit de problematiek van de 

verhouding tussen staat en individu. Essentieel zijn mensenrechten normen die de 

bevoegdheid van de staat beperken. De drang naar het verkrijgen van erkende rechten is 

misschien even oud als de mensheid zelf of tenminste even oud als het verschijnen op het 

geschiedenistoneel van Staten. Van de mensenrechten wordt gezegd dat het rechten zijn die 

inherent zijn aan de menselijke natuur en die de mens toelaten om mens te leven. Met andere 

woorden: omdat hij of zij een menselijk wezen is, komt hen het recht toe te worden 

geëerbiedigd, beschermd en de kans geboden tot ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het 

individu moet in de gelegenheid worden gesteld de hoogste mogelijke status van materieel, 

moreel en spiritueel welzijn na te streven. De erkenning en bescherming van zijn rechten is 

voor de mens een waarborg voor een fatsoenlijk bestaan. Hierbij worden drie categorieën van 

behoefte beklemtoond: de biologische behoeften zoals leven, voeding en gezondheid; de 

behoefte aan ontwikkelingskansen van talent, persoonlijkheid en vaardigheden en tenslotte de 

behoefte aan de erkenning van waardigheid in het optreden als enkeling en als 

gemeenschapswezen, met het inbegrip van het recht op vrede en veiligheid
97

. 

58. Na de Tweede Wereldoorlog groeit de belangstelling voor de grondrechten en hun 

natuurrechtelijke oorsprong: iedere mens heeft als mens aanspraak op bepaalde rechten
98

. In 

de schoot van de Verenigde Naties werd de Universele Verklaring van de rechten van de 

mens op 10 december 1948 geproclameerd
99

. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het 

bestaan van fundamentele rechten erkend. De bepalingen van deze verklaring hebben geen 

directe werking maar toch kan geen enkel land zich permitteren om openlijk van deze rechten 
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te distantiëren. Wat de rechtskracht van de Universele Verklaring ook moge zijn, deze 

verklaring speelde een cruciale rol en vormde een uitgangspunt voor de andere verdragen.  

3. Het onderscheid tussen de klassieke en economische en sociale mensenrechten 

59. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën van mensenrechten en drie 

generaties. 

3.1. Categorieën van mensenrechten
100

 

60. Burgerlijke rechten zijn rechten die de rechtsonderhorigen dienen te beschermen tegen 

onrechtmatig en ongeoorloofde overheidsoptreden zoals het recht op leven, verbod van 

foltering en recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. Politieke rechten zijn rechten die 

bedoeld zijn om de rechtsonderhorigen deel te laten nemen aan het staatsgezag. Economische, 

sociale en culturele rechten zijn rechten die de overheid ertoe verplichten bepaalde 

voorwaarden te scheppen opdat de burger in waardigheid zou leven. En tenslotte zijn er de 

collectieve rechten zijn rechten die erop gericht zijn om voor bepaalde groepen van personen 

een bepaalde globale toestand te garanderen. 

3.2. Generaties van mensenrechten 

61. Het gaat hier om een indeling volgens de periode of tijdvak waarin de mensenrechten tot 

bloei zijn gekomen: de eerstegeneratierechten of de klassieke mensenrechten omvatten de 

burgerlijke en de politieke rechten die aanvankelijk tot stand zijn gekomen als een reactie op 

het vorstelijke absolutisme van voor de Franse Revolutie. Deze fundamentele rechten 

beschermen de burgers tegen de overheid (of andere machtsgroepen). Onder de klassieke 

mensenrechten vallen de integriteitrechten zoals de vrijwaring van discriminatie en marteling 

en de vrijheidsrechten zoals het recht op vrije meningsuiting en participatierechten voor het 

maatschappelijke en politieke leven zoals het kiesrecht. Deze rechten staan opgesomd in het 

BUPO verdrag van 1966
101

. Klassieke mensenrechten stellen m.a.w. grenzen aan de 

staatsmacht
102

 en worden onderscheiden van economisch, sociale en culturele 

mensenrechten
103

 nl. de tweedegeneratierechten die begin 20ste eeuw hun intrede hebben 

gedaan. De cultuurrechten geven het recht op participatie in eigen cultuur. Economische en 
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sociale rechten zoals het recht op huisvesting, het recht op werk, het recht op onderwijs 

omvatten de rechten op basic needs. Ze zijn uitgewerkt in het internationaal verdrag 

betreffende de economische, sociale en culturele rechten van 1966. Het gaat er bij deze 

rechten steeds om dat de staat alles heeft gedaan om een recht te verwezenlijken. Daarbij gaat 

het zowel om negatieve verplichtingen (het staat moet iets nalaten) als positieve 

verplichtingen (de staat moet iets doen). Ten slotte zijn de derdegeneratierechten of de 

collectieve rechten een heel recent fenomeen. Ze ontstaan in de jaren 90 als gevolg van de 

drang naar verdere ontvoogding en emancipatie van de derdewereldlanden
104

. 

4. Antropocentrische visie van de mensenrechten en de mensapen 

62. De mensenrechten komen toe aan de mens omdat hij of zij een menselijk wezen is. 

Rechten zijn altijd al menselijke voorrechten of privileges geweest. Voorstanders van 

dierenrechten noemen die redenering speciesistisch of soortistisch: zoals racisten mensen met 

een andere huidskleur uitsluiten of seksisten mensen van het andere geslacht, sluiten 

soortisten dieren uit omdat ze niet tot hun soort behoren
105

. Alleen de eigen groep en het 

eigenbelang van die groep telt. De afgelopen decennia heeft de wetenschap veel bijgedragen 

aan het vervagen van de grens tussen mens en mensaap. Enerzijds benadrukten biologen als 

Desmond Morris (wereldberoemd door zijn boek De naakte aap uit 1967) het aapachtige in de 

mens. Anderzijds accentueerden primatologen als Jane Goodall, Dian Fossey, Biruté Galdikas 

en Frans de Waal, het menselijke in de aap. Zij beschreven mensapen als individuen met een 

eigen karakter, die net als mensen liefde konden geven, ruzie maakten en zich verzoenden
106

. 

De strikte scheiding tussen mens en dier is sinds Genesis een constante in de westerse cultuur. 

Het grondrechtendebat voor de mensapen wordt hierdoor bemoeilijkt. Naarmate er meer 

bewijs kwam dat de mens en de mensaap biologisch dichter bij elkaar stonden dan de mens 

oorspronkelijk dacht, des te meer men die strikte scheiding is gaan verdedigen. Filosofen 

benadrukken nog altijd hoe uitzonderlijk de mens is, met zijn rationeel zelfbewustzijn, 

keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van handelen. Op grond daarvan hebben mensen een 

unieke status en zijn dieren minder waard. Dat is antropocentrisme
107

. Wanneer men stelt dat 

de mens al die unieke eigenschappen niet van god heeft meegekregen, is de volgende vraag 

die zich stelt: van wie dan wel? Daar is de evolutieleer glashelder over: van zijn voorvaderen, 

                                                 

104
 www.amnesty.nl/documenten/overzichtescrechten.pdf (consultatie op 9 april 2010) 

105
 P. Singer, Animal Liberation, New York, Harper Collins Publishers Inc., 1975, 213-216. 

106
 www.gaia.be (consultative 19 april 2010) 

107
 www.volkskrant.nl/wetenschap/article429142.ece/Apen_zijn_ook_maar_mensen (consultatie 19 april 2010) 

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/951


 

de apen
108

. Apen werden en worden vaak voorgesteld als onfatsoenlijke wezens. Doorheen de 

geschiedenis stonden apen vaak symbool voor lust en ondeugd. 

 63. Vaak stelt men dat mensapen niet over “moraal” beschikken. Het duurde lang voor er 

naar mensapengedrag werd gekeken waaruit bleek dat ze evengoed (in welbepaalde situaties) 

weten wat wel en niet mag. Net als mensenkinderen maken ze enorm misbaar als ze iets ‟niet 

eerlijk‟ vinden. Wie zich meer toe-eigent dan hem toekomt wordt gestraft, hetzij door het 

alfamannetje, hetzij door verlies aan populariteit. Mensapen blijken zeer goed in staat zich in 

de gemoedstoestand van een ander in te leven. Gaat een aap naar eigen oordeel over de 

schreef, bijvoorbeeld eten verborgen houden, dan zijn de zenuwen aan hem te zien, angstig 

grijnzend, met de blik steeds achterom
109

. De mens heeft veel gemeen met de mensaap. De 

mensapen hebben elementair zelfbesef en zijn is staat om de gevolgen van hun gedrag 

enigszins te overzien (ze kunnen „„plannen‟‟) maar dat gaat niet zover dat men ze moreel 

verantwoordelijk kan houden voor hun gedrag. Het recht beoogt immers enkel de 

reglementering van de menselijke activiteit. Dit was niet altijd zo: in het verleden zijn dieren 

wegens misdrijven terechtgesteld. Dit moet men wel enigszins nuanceren: in werkelijkheid 

blijkt uit de feiten die aan de executie ten grondslag lagen dat hun dood een 

veiligheidmaatregel was en geen werkelijke straf. Dit kan men nu verglijken met art. 538 tot 

542 Sw. waarbij buiten noodzaak ombrengen van dieren strafbaar wordt gesteld. Dit 

impliceert m.a.w. dat men dieren wel kan ombrengen indien daar noodzaak toe bestaat
110

. De 

grens tussen de mens en de mensaap volledig wegvegen, zou voor veel contradicties zorgen 

op het vlak van berechting en bestialiteit maar het wordt tijd dat men eindelijk eens gaat 

beseffen dat een bijzondere status van de mensapen binnen het recht geen ongewone vraag is. 

Jarenlange research van NGO‟s en internationale organisaties tonen aan dat de multilaterale 

overeenkomsten m.b.t. natuurbehoud en de nationale dierenwelzijnwetten weinig 

bescherming bieden aan de mensapen. Natuurbescherming is niet altijd hetzelfde als 

dierenbescherming. Dit blijkt uit het feit dat de verschillende populaties desondanks drastisch 

blijven slinken. Indien door de internationale gemeenschap geen doeltreffende mechanismen 

in het leven worden geroepen, zullen er binnenkort geen mensapen meer zijn. De 

dierenbescherming komt in de praktijk niet altijd overeen met natuurbescherming. Dat wil 

zeggen dat zelfs wanneer de mens zijn uiterste best doet om soorten te beschermen, dit funest 
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kan uitpakken voor individuele dieren. Allereerst richt natuurbescherming zich primair op het 

overleven van soorten, zodat wanneer het goed lijkt te gaan met een bepaalde diersoort, de 

leden daarvan geen consideratie meer hoeven te verwachten van natuurbeschermers. Wanneer 

voorheen bedreigde diersoorten sterk toenemen en gezonde populaties vertonen, is er volgens 

sommigen geen principieel bezwaar meer tegen het beperkt, gecontroleerd hervatten van de 

jacht. Een actueel voorbeeld is de jacht op wolven in Zweden begint dit jaar
111

.  

64. Tot op heden zijn de nationale en de internationale instrumenten en de handhaving ervan 

te zwak om de betreurswaardige situatie aan te pakken. In het licht van de voorgaande rest 

nog één instrument om de mensapen daadwerkelijk te beschermen en dat zijn individuele 

rechten die een uitzondering vormen op het sociaal contract. 
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HOOFDSTUK 2. KINDERRECHTEN 

1. Inleiding: kinderen en vrouwen 

65. Reeds in de 19de eeuw werd over dierenrechten geschreven en gediscussieerd. Dat 

gebeurde toen vooral onder impuls van een humane beweging tegen wreedheid, onder wie, 

vooraanstaande voorvechters tegen de slavernij en voorstanders van vrouwen- en 

kinderrechten zoals William Wilberforce, Harriet Beecher Stowe en Henry Salt. Het moderne 

debat over dierenrechten is in de tweede helft van de jaren zeventig van vorige eeuw op gang 

gebracht door ethici en filosofen en wordt inmiddels ook door juristen en criminologen 

gevoerd. Zijn kinderen, althans wat hun kwetsbare positie betreft ten aanzien van volwassen 

mensen, niet in zekere zin vergelijkbaar met dieren? Kinderen hebben nog niet zo lang 

geleden rechten gekregen. Na de kinderrechten, de dierenrechten
112

? Tot voor kort waren de 

vrouwen en de kinderen tweede rangsburgers waarvan de juridische status veraf stond van die 

van de mannen. De rechten van het kind zijn een specifieke doelgroep van mensenrechten. 

Deze rechten lopen parallel met de vrouwenrechten en hangen samen met een 

emancipatiebeweging. Een der meeste opvallende verworvenheden van de moderne westerse 

maatschappij is de gelijkberechtiging van man en vrouw. Oorspronkelijk beschouwd als een 

voorwerp dat weliswaar voor de voortplanting onmisbaar was, daarna teruggedrongen tot een 

beperkte wel begrensde rol (kinderen) verkreeg de vrouw, de gehuwde vrouw in het 

bijzonder, slechts de laatste tientallen jaren een status gelijkwaardig aan die van een man
113

. 

In dit kader kan men deze problematiek vergelijken met de huidige discussies over 

dierenrechten. De rechten van het kind en de vrouw zijn het resultaat van een lange strijd om 

juridische gelijkheid. Het recht is tijd en plaatsgebonden. Wat er vandaag niet is, kan nog 

komen. 

2. Rechten van het kind 

66. “Kinderen zijn mensen en de mensenrechten zijn van toepassing op mensen dus ook op 

kinderen” is het uitgangspunt van de Universele Verklaring voor de rechten van de mens 

hoewel het in de praktijk duidelijk is dat bepaalde rechten zoals het recht om deel te nemen 

aan verkiezingen, het recht op arbeid etc. niet van toepassing zijn op de kinderen. Zoals al 

vermeld, hangen de kinderrechten onlosmakelijk samen met een emancipatiebeweging die 
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jaren heeft geduurd. Kenmerkend voor de binnen het beschermingsperspectief gegroeide 

status van kinderen is het ontberen van alle burgerrechten. Essentieel is hun machteloosheid: 

net zoals de mensapen zijn ze uitgesloten van de beschikking over hun eigen leven. Eigenlijk 

is dit een basiskenmerk van slavernij. Vanaf het midden van de jaren zeventig kan er 

werkelijk van een kinderrechtenbeweging gesproken worden. Het gaat hier om de talrijke 

inspanningen wereldwijd om het kind als volwaardig rechtssubject te erkennen. Zo wenst men 

dat aan kinderen alle essentiële burgerrechten worden toegekend, evenals het recht op 

zelfstandige uitoefening van die rechten. Wezenlijk is dus naast het recht van kinderen op 

bescherming, de erkenning van hun autonomie en hun zelfbeschikkingsrecht en hun 

erkenning als volwaardige rechtssubject. Niet zozeer het doel maar het uitgangspunt is de 

gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht hun leeftijd
114

. Net zoals het streven naar 

rechten voor de mensapen door de dierenrechtenbeweging, wenste de kinderrechtenbeweging 

niet dat kinderen een identieke behandeling zouden krijgen als volwassenen (of mensen bij de 

primaten) maar ze is erop gericht dat kinderen de garantie zouden krijgen dat ze zichzelf 

kunnen zijn. Belangrijk is dat de behoeften, belangen en kwaliteiten van kinderen zouden 

worden erkend en niet zouden worden geschonden ten voordele van andere individuen. De 

participatierechten waarvoor men heeft geopteerd bij de kinderrechten gaan niet op in de 

discussie bij de rechten van de mensapen. Het recht aan participatie aan democratische 

besluitvorming, zelfbeschikkingsrecht en het recht op de zelfstandige uitoefening van deze 

rechten zijn belangrijke pijlers van de rechten van de mens
115

.  

67. Rechten kunnen omschreven worden als juridisch beschermde belangen, belangen met 

waarborg als het ware. Aan de basis van elk subjectief recht ligt er een belang. Die waarborg 

is belangrijk zo niet essentieel. Een gerechtelijk beschermingssysteem gebaseerd op de notie 

“belang van het kind” gaat in de eerste plaats uit van het kind als rechtsobject. Dit betekent 

dat kinderen i.t.t. volwassenen slechts uitzonderlijk in rechte kunnen optreden wanneer hun 

belangen worden geschonden. In de Belgische kinder-en jeugdbescherming is het de figuur 

van de procureur des Konings die in de eerste instantie over de belangen van het kind moet 

waken. Wanneer men de rechtsbescherming van de kinderen wil realiseren d.m.v. individueel 
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erkende rechten, is de handelingsbekwaamheid van de kinderen de meeste belangrijke 

uitdaging
116

. 

3. Niet-ontvoogde minderjarigen naar Belgisch recht 

68. Minderjarigen zijn alle personen die de volle leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 

bereikt
117

. Minderjarigen zijn, op enkele uitzonderingen na, even rechtsbekwaam als de 

meerderjarigen (zij bezitten bijvoorbeeld niet het recht om te huwen of te stemmen). 

Minderjarigen zijn in beginsel handelingsonbekwaam. Zij bezitten weliswaar rechten maar 

kunnen de rechten die ze bezitten niet zelfstandig uitoefenen. Zij dienen vertegenwoordigd te 

worden door hun ouders en door een voogd
118

. Deze handelingsonbekwaamheid geldt echter 

niet voor alle minderjarigen even sterk: onmondige minderjarigen die geen 

onderscheidingsvermogen bezitten zijn feitelijk en ook juridisch onbekwaam. Zij dienen 

vertegenwoordigd te worden door ouders of een voogd. Voor de niet-ontvoogde 

minderjarigen die wel onderscheidingsvermogen bezitten bestaan er een aantal uitzonderingen 

op hun handelingsbekwaamheid: ten eerstens zijn er de uitzonderingen die door de wet 

voorzien zijn zoals de mogelijkheid om een testament te maken vanaf de leeftijd van zestien 

jaar
119

, de mogelijkheid om een kind te erkennen etc.. Ook de rechtspraktijk heeft aantal 

uitzonderingen op de handelingsbekwaamheid aanvaard. De rechtspraktijk neemt aan dat de 

dagdagelijkse handelingen die in verhouding staan tot de ontwikkeling van de minderjarigen 

zoals het kopen van brood bij de bakker, geldig zijn ook al is de minderjarige niet 

vertegenwoordigd door de ouders of een voogd. Belangrijke en/of risicodragende 

rechtshandelingen in het privaatrecht daarentegen zijn zonder meer vernietigbaar indien ze 

door een minderjarige worden gesteld. Dit o.a. het geval voor de koop of verkoop van 

onroerende goederen, het aangaan van een lening, een verhuur van meer dan negen jaar en het 

aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap. De andere rechtshandelingen van een 

minderjarige zijn enkel vernietigbaar wanneer er sprake is van benadeling voor de 

minderjarige
120

.  
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4. Vertegenwoordiging 

69. Vertegenwoordiging is net zoals bij de kinderen en andere handelingsonbekwamen dé 

oplossing om mensapen bepaalde rechten toe te kennen. Zoals reeds vermeld, zullen de 

mensapen nooit in staat zijn in rechte op te treden wanneer hun rechten worden geschonden.  

70. Wanneer iemand handelingsonbekwaam is, zal de bevoegdheid om de rechten en plichten 

van deze handelingsbekwame uit te oefenen, geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwd 

worden. Vertegenwoordiging betekent m.a.w. dat een ander in de plaats van de volledig 

handelingsbekwame in diens naam en voor diens rekening optreedt. De belangen van de 

volledig handelingsonbekwame chimpansee, bonobo, orang-oetan en gorilla kan door de 

mensen (voogden) worden behartigd. Men heeft een gelijkaardig regime in het leven geroepen 

voor de rechtspersonen. Deze fictieve personen kunnen zelf niet hun rechten uitoefenen. Zij 

moeten een beroep doen op de tussenkomst van natuurlijke personen. Dat rechtspersonen hun 

rechten uitoefenen door middel van natuurlijke personen is eigenlijk nog geen 

handelingsonbekwaamheid maar wel een speciale manier van uitoefening der rechten die aan 

de rechtspersonen toebehoren. De natuurlijke personen, die de rechten van de rechtspersoon 

uitoefenen, noemt men de organen van de rechtspersoon. Door hen wordt de rechtspersoon 

geacht op te treden. Aldus is de rechtspersoon “handelingsbekwaam”
121

. Mensapen zijn geen 

rechtspersonen maar dit wijst erop dat het recht vertegenwoordiging toelaat bij zowel fysieke 

als fictieve personen dus waarom niet bij de mensapen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

121
 N. HEIJERICK, o.c., 42-46 



 

DEEL 3. DIERENRECHTEN 

HOOFDSTUK 1. DIEREN DOORHEEN DE GESCHIEDENIS  

“Aangezien de natuur niets onvolledigs maakt, en niets er zomaar voor niets is, moet de 

conclusie zijn dat de natuur alle dieren gemaakt heeft omwille van de mens.” Aristoteles (384 

v. Chr. - 322 v. Chr.)
122

. 

71. In tegenstelling tot de mens die drager is van rechten en plichten (rechtssubject) 

beschikken de dieren niet over rechten en worden ze gekwalificeerd als rechtsobjecten 

(roerende goederen die deel kunnen uitmaken van een patrimonium)
123

. Naar Belgisch recht 

zijn wilde dieren res nullius. Dit zijn zaken die aan niemand toebehoren zolang ze niet in bezit 

zijn genomen
124

. Eenmaal ze in bezit worden genomen door een persoon vallen ze, net zoals 

gedomesticeerde dieren, onder toepassing van het eigendomsrecht
125

. Deze antropocentrische, 

instrumentaliserende mentaliteit ten aanzien van dieren en de natuur – aristotelisch én Bijbels 

geïnspireerd – wordt vandaag in de Westerse wereld in toenemende mate als moreel 

problematisch ervaren.  

1. De oude Grieken en Romeinen 

72. Vooraleer men over dierenrechten begint na te denken, moet men de huidige dier-

mensrelatie trachten te veranderen. De meerderheid van de mensheid zal onder ogen moeten 

zien dat dieren meer zijn dan nuttige objecten bestemd om de behoeften van de mens te 

vervullen. Dit soort denken is met de Griekse filosoof Plato (+/- 428/427 v.Chr.-347 v.Chr.) 

begonnen. Plato ging ervan uit dat enkel de mens over een rationele ziel beschikte en dat de 

zielloze dieren ondergeschikt waren aan de mens
126

. Zijn leerling Aristoteles neemt deze 

stelling over. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp 

waarnemingsvermogen en een onverzadigbare drang tot ordenen en verklaren, organiseerde 

hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar 

verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De resultaten van dit project 

vonden hun neerslag in zijn geschriften “Over dieren” waarin de mens een prominente plaats 
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inneemt en de dieren aan de heerschappij van de mens worden onderworpen 
127

. In het oude 

Rome zijn de dieren alomtegenwoordig in het straatbeeld, de arena‟s en op het menu van de 

bevolking. In deze samenleving deelden de dieren hetzelfde lot als bij de Oude Grieken. Bij 

de Romeinen werden ze niet alleen gedood voor hun vlees maar bovendien massaal afgeslacht 

ten behoeve van publiek entertainment
128

.  

2. Jodendom en Christendom 

God zei: „Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over 

de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.‟ God schiep de mens als zijn evenbeeld, 

als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij 

zegende hen en zei tegen hen: „Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 

haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over 

alle dieren die op de aarde rondkruipen.
129

‟ Genesis 1:1-2:4 

73. De Christelijke en de Joodse bronnen hebben een belangrijke rol gespeeld in de wijze 

waarop de mens (zelfs tot vandaag) met dieren omgaat. Doorheen de christelijke traditie zijn 

er altijd mensen geweest met een positieve houding jegens dieren maar het is de negatieve 

houding van de meerderheid die een prominente rol heeft gespeeld doorheen de geschiedenis. 

Men kan onderscheid maken tussen drie negatieve tendensen: instrumentalisme waarbij men 

ervan uitgaat dat dieren middelen zijn die de mens mag gebruiken. Dit leunt zeer sterk aan bij 

de leer van Aristoteles. De antropocentrische visie heeft de dieren uit het “moreel plaatje “ 

(waar de mens zit) weggeveegd door te stellen dat dieren over geen rede of onsterfelijke ziel 

beschikken en dat ze niet in staat zijn om vriendschap te sluiten met de mens. Hieruit volgt 

dat de mens t.a.v. de “amorele” dieren geen verplichtingen heeft. Het dualisme in de westerse 

traditie vormt een derde negatieve tendens. De westerse cultuur heeft een onderscheid 

gemaakt en een grens getrokken tussen rationeel en niet rationeel, de dieren lijken altijd aan 

de verkeerde kant van de grens te staan. Bijgevolg is een morele status niet voor de dieren 

weggelegd
130

. 
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“In de hemel zijn er geen dieren aangezien de mens daar niet hoeft te werken, te eten of kleren 

te dragen”
131

. Thomas Aquinas.  

74. In de Middeleeuwen hebben de dieren drie functies: ze zijn een bron van voedsel, ze 

verschaffen de mens leder en wol en ze verrichten arbeid op het land
132

. Het in stand houden 

van soorten die nutteloos waren voor de mens had toen weinig zin. De wolf viel onder deze 

categorie. Het werd aangeraden om veel te jagen op wolven opdat ze uiteindelijk zouden 

uitsterven
133

.  

75. De filosofen van de Verlichting verlieten dat theologische perspectief, maar handhaafden 

het unieke karakter van de mens. Als enige was hij begiftigd met rede. De duistere erfenis van 

Descartes, de 17
de

 eeuwse wiskundige, geleerde en wijsgeer vormt een goed voorbeeld van de 

negatieve tendensen doorheen de westerse traditie. Door te stellen dat dieren niet alleen 

zielloos maar ook gevoelloze, gedachteloze en verlangenloze wezens zijn die men het best 

kan vergelijken met een machine of robot heeft hij objectivering van dieren gerechtvaardigd. 

Voor de mens is een dier niet meer dan een nuttig object die hij kan gebruiken en misbruiken. 

Een wezen zonder gevoel kent geen echte pijn en kan ongeacht welke wrede praktijken ook 

niet lijden.  

3. De “Dierenrechten beweging”  

76. De dierenrechten beweging is meer dan 100 jaar geleden in Engeland ontstaan. 

Aanvankelijk ging het om een groepering van anti-vivisectionisten
134

. De anti-

vivisectiebeweging verzet zich sinds het einde van de negentiende eeuw tegen dierproeven. 

Door vivisectie zou de mens zelf een beest worden, vreesden sommige anti-vivisectionisten. 

Het snijden in levende wezens ten onherroepelijk leiden tot experimenten op mensen
135

. Toch 

zal het tot 1960 duren vooraleer de moderne dierenbeweging zijn intrede zal maken.  
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4. Het heden 

77. In de christelijke traditie werd de schepping gezien als een great chain of being
136

 ( een 

keten die alles met elkaar verbindt
137

. Deze theorie geeft een plaats aan god, de mens en de 

natuur. God staat aan de top. Dan komt de hemel met zijn angels & demons – engelen en 

demonen- , dan de mens - man boven vrouw - , de dieren, de planten en ten slotte de 

mineralen). De mens die naar Gods evenbeeld is geschapen staat aan de top van het aardse. 

De evolutieleer van Darwin relativeerde het onderscheid tussen mens en dier. Volgens de 

invloedrijke Australische filosoof Peter Singer zijn mens en dier daarom gelijkwaardig. Wie 

dieren doodt of hun rechten schendt, maakt zich schuldig aan „speciesisme‟
138

: discriminatie 

van andere dieren omdat zij toevallig tot een andere soort behoren. Sindsdien wordt de mens 

gezien als een zoogdier dat hooguit succesvoller is dan andere dieren. De 

dierenrechtenactivisten zijn vandaag de dag radicaler dan hun voorgangers. Ze worden daarbij 

geholpen door de moderne wetenschap die het unieke van de mens steeds verder relativeert. 

Het onderzoek op een Oost-Afrikaanse skelet heeft in 2009 een nieuw hoofdstuk gevoegd aan 

het evolutieverhaal van de mens. Ardi die 4,4 miljoen jaar geleden leefde in de bossen van 

Noordoost- Ethiopië is het eerste lid in een lange afstamming die leidt tot Homo Sapiens. Die 

lijn start bij de laatste gemeenschappelijke soort die we delen met de chimpansees, onze 

dichtste verwanten. Sinds de laatste gemeenschappelijke voorouder zijn de mens en de 

primaten onafhankelijk van elkaar geëvolueerd
139

. Toch heeft de mens zo‟n 98 procent van 

zijn genen gemeen met de mensapen. Het onderzoek van primatoloog Frans de Waal heeft 

laten zien dat ook mensapen een moraal en een gemeenschapsleven hebben. Allerlei zaken die 

vroeger als typisch menselijk werden beschouwd, blijken ook bij primaten voor te komen. 

Voor filosofen als Peter Singer is dat reden om mens en dier op een lijn te stellen. 

Desondanks wordt in de meeste ontwikkelingslanden en in het algemeen in de niet westerse 

samenleving nog steeds stiefmoederlijk met “dierenrechten” omgesprongen. De van oudsher 

dominerende visie die dieren ondergeschikt maakt aan mensen of nog extremer: die het 

bestaansrecht van dieren legitimeert volgens de graad van functionaliteit voor de mens, 

prevaleert nog steeds in grote delen van de wereld. Een paar uitzonderingen niet te na 

gesproken ( de heilige koeien van India, etc.) catalogiseren wij de dieren ergens tussen 
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consumptiegoederen over onverschilligheid tot te verdelgen plaag. Bekommernis om 

dierenwelzijn en biodiversiteit is duidelijk een welvaartsverschijnsel. 

78. De voorbeelden zijn legio. De intensieve veeteelt in onze regionen zorgen voor heel veel 

dierenleed. De gemengde bedrijven van voor De Tweede Wereldoorlog hielden een paar 

koeien, paarden, kippen etc. Na de Tweede Wereldoorlog schoot de landbouwproductie de 

hoogte in door de mechanisering van de productie
140

. Verhoging van de opbrengst werd 

bereikt door gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer. Vandaag de dag is 

het mogelijk om veel dieren in een kleine ruimte te houden. De zeugboxen waarin miljoenen 

fokzeugen in de EU dracht na dracht, die ongeveer 16 weken duurt, individueel vastzitten, 

vormen een goed voorbeeld. Zo'n box is absoluut niet aangepast aan de natuurlijke behoeften 

van de dieren. Door het gebrek aan ruimte is de zeug zelfs niet staat om zich te draaien
141

. 

Ook de beelden van de mishandelingen die plaatsvinden op de veemarkten zitten in ons 

geheugen gegrift. Ongeduldige en gewelddadige handelaars die de runderen onder controle 

willen houden door hard te slaan met een stok op de ogen en de muil van de runderen, 

schoppen in de onderbuik, steken met de stok in de uier en in de anusstreek, hebben voor veel 

commotie gezorgd in België
142

. Ook de bontindustrie in Azië zorgt voor schrijnende 

toestanden. De Chinese bontindustrie wordt als de meest barbaarse ter wereld bestempeld. 

Dieren die voor hun bont worden gefokt, leven in miserabele omstandigheden. Ze zitten 

opgesloten in vuile, krappe draadgazen kooien en worden door ziekten en verwondingen 

geplaagd. Undercoveronderzoek van Swiss Animal Protection/East International onthulde de 

gruwelijke routine op Chinese bontmarkten, waar medewerkers dieren neerknuppelen en 

neerslaan, de koppen en borstkasten instampen, en de dieren hard tegen de grond gooien 

voordat ze de huid en het bont van de lichamen verwijderen. Eenmaal gevild worden de 

dieren op een grote hoop karkassen gegooid. Soms blijkt echter dat de pas gevilde dieren nog 

blijven doorademen. De dieren kijken recht in de camera en knipperen met hun ogen. De 

bevindingen van dit onderzoek werden later bevestigd door de Beijing News: deze praktijken 

zijn wijdverspreid en duren voort
143
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79. Het lot van primaten is in deze niet beter. De mensapen lijden niet enkel onder 

habitatverlies door het kappen van de wouden waarin ze leven maar ze worden ook massaal 

bejaagd door stropers en getroffen door ziektes. De wegen die worden aangelegd voor het 

houttransport maken de ooit ontoegankelijke wouden toegankelijk voor stropers. Bushmeat 

vormt een lucratieve handel voor de arme bevolking in die regio‟s. De moeders worden 

doodgeschoten voor het vlees en hun depressieve en hopeloze jongen worden verkocht op de 

markten. De jongen worden vaak illegaal naar het buitenland geëxporteerd voor de 

entertainment wereld of  voor de biomedische sector. Chimpansees zijn geliefde huisdieren 

zolang ze klein zijn maar worden eenmaal ze volwassen en onhandelbaar zijn ergens gedumpt 

of gedood. Chimpansees, die van nature uit jagers zijn, zijn heel geliefd bij de mens als ze 

klein zijn omdat ze heel erg op baby‟s lijken. Eenmaal ze volwassen zijn, komt de aard van 

het beestje naar boven maar hun baasjes zijn daar niet op voorzien. Een chimpansee is 8 keer 

sterker dan een mens en kan heel agressief zijn. De onwetendheid en de arrogantie van de 

mens die wilde dieren naar zijn hand wil zetten, heeft tot heel wat ongelukken geleid. Het 

beeld van de gezichtloze Charla Nash na een aanval van een chimpansee is onlangs de wereld 

rond gegaan. Met de gorilla‟s is het niet veel beter gesteld. Hun vlees wordt voor veel geld 

verkocht als “zeldzaam” vlees en hun handen als asbakken. 

5. Wat de primaten betreft… 

80. De mensaap is in het westen geen inheemse soort maar hij speelt toch een belangrijke rol 

in de symboliek van de westerse cultuur. Geen enkel ander dier is zo sterk betrokken geweest 

bij de westerse opvattingen over de menselijke natuur, moraal en oorsprong. In de eerste jaren 

dat Darwin de evolutie en de evolutiemechanismen aan het overdenken was, drukte hij zijn 

verbijstering uit met de volgende kreet, neergepend in één van zijn notitieboeken: “onze 

voorvader is de duivel in de gedaante van een baviaan!”. Men begrijpt pas wat Darwin 

bedoelde wanneer men weet dat de rollen die apen in de Europese geschiedenis gespeeld 

hebben, negatieve rollen waren. In de middeleeuwse voorstellingswereld werden ze 

geassocieerd met zonde en de duivel, lichtzinnigheid, dwaasheid en afschuwelijkheid, met 

impulsiviteit en losbandigheid. In de moderne tijd hebben zulke connotaties stand gehouden. 

In deze context kan men Darwins perplexiteit beter begrijpen. Op het einde van de 

negentiende eeuw dacht men dat misdadigers en prostituees leden aan een atavistisch 

pathologisch terugvallen in de dierlijke aard van de prehistorische aapmensen. In de niet-

westerse cultuur botst men ook op andere voorstellingswijzen van de aap. Zo werd de Japanse 

makaak in de middeleeuwen aanzien als een gerespecteerde godheid die bemiddelde tussen de 



 

mensen en de goden. In de traditionele Chinese cultuur waren gibbons uitverkoren als 

aristocraten onder de apen. Ze symboliseerden de onaardse idealen van de dichter en de 

filosoof en ze traden op als bemiddelaar tussen de mens en de mysterieuze natuur door de 

mens in te wijden in de wetenschap en de magie. Een populaire godheid in het hindoeïsme is 

Hanuman, de aapgod, een centrale figuur in het grote Hindoeëpos Ramayana. Hij wordt 

aanbeden in verschillende tempels, vooral in zuidelijk India. In de cultuur van vele stammen 

worden apen en andere dieren als personen beschouwd en ook zo behandeld, ook al wordt er 

soms op ze gejaagd en worden ze soms gedood. Als dit gebeurd moet men geschenken geven 

en rituelen volgen
144

.  

81. In de jaren zestig, toen de eerste veldstudies van in het wild levende mensapen begonnen, 

vond er een belangrijke verandering plaats in de manier waarop westerlingen over mensapen 

dachten. Een scène uit een koloniale propagandafilm die namens de Belgische regering in 

Belgisch Congo gemaakt werd, geeft een typisch en naar de huidige opvattingen uiterst 

schokkend voorbeeld van hoe het er voordien aan toe ging. De film die in de jaren vijftig vrij 

circuleerde in de Belgische bioscopen toont zeer gedetailleerd hoe Belgische wetenschappers 

een volwassen vrouwtjesgorilla die een gorillababy draagt, doodschieten. Het lichaam van het 

volwassen vrouwtje wordt vervolgens gevild en in een nabijgelegen rivier gewassen, terwijl 

het schreeuwende gorillakind, dat bestemd is voor de Belgische dierentuin ernaast zit
145

. Tien 

tot vijftien jaar later was zo‟n film, die aan de westerse families en hun kinderen vertoond 

werd, ondenkbaar. Een nieuwe, positieve houding jegens dieren is een nieuwe vorm van 

bewustzijn dat is beïnvloed door veldstudies naar het gedrag van mensapen. Maar ook de 

traditionele idee dat de mens als enig wezen geschapen is naar het beeld van god heeft veel 

terrein verloren. De grens tussen de mens en dier werd in de negentiende eeuw bedreigd door 

de opkomst van de evolutieleer en de idee van een fysische in plaats van een metafysische 

oorsprong van de menselijke soort. Deze bedreiging werd echter vlug afgewend door de 

nadruk niet langer te leggen op onze afstamming van apen maar op onze ontwikkeling naar 

civilisatie
146

.  
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HOOFDSTUK 2. RECHTSOBJECTEN EN RECHTSSUBJECTEN 

1. Inleiding 

82. Dieren zijn een onmisbaar element in het menselijk leven. De mens is afhankelijk van het 

dier. Maar deze afhankelijkheid wordt niet altijd met zoveel woorden benoemd. Afhankelijk 

van de functie die ze vervullen, wordt aan de dieren een waarde toegekend door de mens. Zo 

vervullen de dieren een emotionele waarde (dit geldt voor gezelschapsdieren) en een nuts 

waarde. Het is dan ook geoorloofd om te stellen dat de relatie tussen de mensen en de dieren 

wordt bepaald door de functie die de dieren in het menselijk leven vervullen. Zo 

onderscheiden wij de volgende dierengroepen
147

: Landbouwhuisdieren: deze dieren vormen 

van oudsher een belangrijke rol in het menselijk leven want ze voorzien de mens in de 

primaire levensbehoeften. Het houden van landbouwhuisdieren is na de Tweede 

Wereldoorlog een welgeoliede industrie geworden met alle nadelige gevolgen van dien: 

overproductie, mestoverschot en veel dierenleed. Proefdieren vormen een tweede categorie: 

om de schadelijke gevolgen van nieuwe producten -gaande van medicijnen tot cosmetische 

producten- op de markt voor de volksgezondheid te vermijden, moeten deze producten eerst 

getest worden op levende wezens. Aangezien de mens hiervoor niet in aanmerking komt, 

heeft men zijn toevlucht genomen tot onschuldige dieren. Om experimenten humaner te 

maken, zijn de overheden in de Westerse samenleving in het domein van dierenproeven 

regulerend beginnen op te treden. Gezelschapsdieren hebben vaak een hoog emotionele 

waarde voor de meeste mensen. Toch zitten de asielen vol met honden en katten. De houding 

van de mens jegens dieren is op zijn minst paradoxaal te noemen. We houden van dieren maar 

we eten ze op. We kennen ze menselijke kenmerken toe maar schieten ze dood of huisvesten 

ze in barre omstandigheden. Deze paradoxale houding gaat hand in hand met de 

industrialisering en de verstedelijking van de steden. Langs de ene kant nemen de emotionele 

opvattingen jegens de dieren toe – men wil de wilde dieren van uitsterven behoeden, 

huisdieren beter huisvesten - maar langs de andere kant staat het gebruik van dieren in de 

veehouderijen en andere domeinen haaks op die emotionele waarde. Recreatiedieren vormen 

een nieuw fenomeen van de moderne samenleving. Ten slotte is er de categorie van de vrij 

levende dieren of de wilde dieren: deze restcategorie vervult geen significante rol voor de 

mens. Toch wordt hun voortbestaan meer en meer bedreigd door de menselijke activiteiten. 
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De natuur wordt ingenomen voor landbouw en huisvesting. Ook de ontbossing vormt een 

wereldwijd probleem waar geen ontkomen aan is. De ontbossing in Afrika leidt tot bodem– en 

watererosie, droogte en verandering van het klimaat. De gewone boer is er zich van bewust 

dat het verlies van bomen en planten ertoe leiden dat het grond minder vruchtbaar wordt in de 

toekomst maar door de schrijnende armoede en de strijd om te overleven, kan het gewoon 

volk zich daar niet mee bezighouden
148

. Voor de mensapen leidt de ontbossing tot 

habitatverlies en het vergemakkelijkt de jacht voor bushmeat. In dit kader is het cruciaal dat 

de getroffen landen instandhoudingmaatregelen treffen om hun biodiversiteit van de 

ondergang te redden. De emotionele waarde van de dieren is onze samenleving toegenomen 

maar zolang men de instrumentele waarde van de dieren blijft benadrukken, worden dieren als 

dingen zonder bewustzijn, als vervangbare goederen beschouwd en diensovereenkomstig 

behandeld. In tegenstelling tot de mens die drager is van rechten en plichten beschikken de 

dieren over geen rechten en worden ze gekwalificeerd als rechtsobjecten: roerende goederen 

die deel kunnen uitmaken van een patrimonium
149

. Naar Belgisch recht zijn wilde dieren res 

nullius. Dit zijn zaken die aan niemand toebehoren zolang ze niet in bezit zijn genomen
150

. 

Deze regeling stamt af van de Romeinen en heeft ook zijn ingang gewonnen in het common 

law. Eenmaal dieren in bezit worden genomen door een persoon vallen ze, net zoals 

gedomesticeerde dieren, onder toepassing van het eigendomsrecht
151

. Uit geschiedenis blijkt 

dat wetgeving m.b.t. dieren niet altijd met het oog op dierenwelzijn werd aangenomen maar 

vaak om het eigendomsrecht van de eigenaar te beschermen. Bepalingen die de belangen van 

de dieren wel behartigen gaan zelden zover als de wetgeving ter bescherming van de mens. 

Dieren worden door het recht niet beschermd als onafhankelijke entiteiten met rechten maar 

als objecten die binnen bepaalde grenzen door de mens gebruikt kunnen worden
152

. Dit 

juridische onderscheid tussen de mens en het dier is cruciaal in de wijze waarop de mens met 

de dieren omgaat. De erkenning van het dier als rechtssubject zou voor de 

belangenorganisaties een wel heel bijzondere uitdaging betekenen. Deze organisaties kunnen 

gaan streven naar volledige, dus geen beperkte rechtssubjectiviteit van dieren. Dat zal gaan 

betekenen dat sommige dieren geen voorwerp van eigendom meer kunnen zijn.  
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2. Het recht 

83. Het recht is het geheel der regels die op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd de 

maatschappij ordenen. Deze regels kunnen geschreven of ongeschreven zijn. Verdragen, 

wetten, decreten en besluiten zijn voorbeelden van geschreven bronnen van het recht die op 

bindende wijze de samenleving beheersen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

subjectieve en objectieve rechten. Een subjectief recht komt toe aan een rechtssubject en is de 

concrete - door het objectieve recht erkende - bevoegdheid of macht om iets te vragen, te 

eisen of te vorderen. Subjectieve rechten zijn dus m.a.w. objectiefrechtelijke aanspraken en/of 

verplichtingen, vanuit de heerschappij van het individu of het rechtssubject. Een objectief 

recht echter is het recht bestaande uit abstracte normen als dusdanig bekeken, los van de 

concrete toepassing of de individuele gevolgen voor de rechtsonderhorigen. Het objectief 

recht bestudeert de geobjectiveerde rechtsregels (law), het subjectief recht bestudeert de 

bevoegdheid (right). Zo omschrijft het Belgisch objectiefrechtelijk instituut „eigendom‟ de 

juridische eigendomsopvatting zoals die thans in de rechtsorde haar neerslag heeft gevonden. 

De objectiefrechtelijke benadering geeft een statische omschrijving van het eigendomsrecht: 

het eigendomsrechts is het recht om op de meeste volstrekte wijze van een zaak het genot te 

hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de 

wetten of de verordeningen
153

. De subjectiefrechtelijke benadering van het eigendomsrecht 

focust op de bevoegdheid van de titularis van dat recht. Een rechtssubject is elk wezen in 

wiens hoofde rechtsbelangen en verplichtingen bestaat. Het geheel van die rechtsbelangen en 

verplichtingen is de juridische persoonlijkheid. Tegenover het rechtssubject staat rechtsobject 

(zaak): een voorwerp van rechten. Onder rechtssubjecten bevinden zich natuurlijke personen 

of mensen en anderen nl. rechtspersonen
154

. 

2.1. Indeling subjectieve rechten 

84. De subjectieve rechten kunnen ingedeeld worden in politieke en burgerlijke subjectieve 

rechten. Politieke subjectieve rechten zijn degene die rechtstreeks verband houden met de 

uitoefening van het staatsburgerschap, bijvoorbeeld het recht om te kiezen en verkozen te 

worden. Burgerlijke subjectieve rechten zijn deze die betrekking hebben op de onderlinge 
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rechtsverhouding tussen de rechtssubjecten en die geen rechtstreeks verband houden met de 

uitoefening van de staatsmachten
155

. 

2.2. Uitoefening van de subjectieve rechten 

85. Subjectieve rechten komen toe aan een rechtssubject. Een rechtssubject bezit 

rechtspersoonlijkheid en neemt deel aan het rechtsverkeer. Typisch voor de 

rechtssubjectiviteit zijn de rechtsbelangen en de wilsmacht. Tot op heden zijn rechtssubjecten 

op het nationaal niveau natuurlijke personen, gemeenschappen van natuurlijke personen en 

doelvermogens. Rechtspersonen kunnen net als natuurlijke personen deelnemen aan het 

rechtsverkeer en hebben zowel rechten als plichten op veel materiële rechtsgebieden
156

. Wat 

de primaten betreft zou hun plichten nihil zijn en hun aanspraken beperkt tot bepaalde rechten 

gericht op hun welzijn en bescherming tegen de schadelijke handelingen van de mens. De 

wetten van jungle kunnen niet geregeld worden en men heeft daartoe ook niet de behoefte. De 

gedragingen van een dier zijn niet aan juridische of ethische beoordeling onderworpen omdat 

algemeen wordt aangenomen dat het dier geen keuze heeft, ook niet wanneer het zich 

“moreel” gedraagt
157

. Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich 

beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht 

rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft
158

. Zich 

beroepen op een subjectief recht veranderstelt dus belang. Wanneer dit belang geschonden is, 

kan men een inbreuk op zijn subjectief recht aanklagen. De ondergrens van de belangen van 

de dieren wordt gemaakt door de drang tot overleven. Dit belang is allicht verbonden aan het 

subjectief rechtsbelang en dient gerespecteerd te worden. Ieder belang, ieder mogelijkheid tot 

voordeel moet tot het subjectieve recht kunnen worden gerekend
159

. Het streven van 

individuen en groepen rechtssubjecten om bepaalde belangen te verankeren als subjectieve 

rechten is inherent aan de rechtsontwikkeling. Elk rechtssubject heeft uiteenlopende belangen. 

Zo zal een vennootschap in de regel geen belangen hebben op het gebied van familierecht. De 

juridische persoonlijkheid drukt zich uit in twee elementen: handelingsbekwaamheid en 

rechtsbekwaamheid. Rechtsbekwaamheid of genotsbekwaamheid impliceert dat het individu 
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de drager is van rechten en plichten. De rechtsbekwaamheid van een persoon bepaalt of hij 

titularis kan zijn van alle rechten, dan wel of bepaalde rechten hem zijn ontzegd. In het laatste 

geval is hij geheel of gedeeltelijk genotsonbekwaam. In beginsel zijn alle fysieke 

rechtssubjecten potentieel dragers van alle rechten en verplichtingen. Elk menselijk wezen 

heeft het genot van alle rechten
160

.  

 86. Handelingsbekwaamheid is de bevoegdheid om de rechten en plichten die iemand heeft, 

zelf uit te oefenen. Iedere natuurlijke persoon is in principe handelingsbekwaam, een aantal 

categorieën personen zijn echter handelingsonbekwaam tengevolge van de wet zoals 

minderjarigen of bepaalde personen als gevolg van een rechterlijke uitspraak. Zij kunnen dus 

niet zelf rechtshandelingen stellen. Handelingsonbekwame personen zijn personen die een 

vertegenwoordiger nodig hebben om hun rechten uit te oefenen. Handelingsbekwaamheid is 

de regel en handelingsonbekwaamheid de uitzondering
161

. Artikel 1385 B.W. stelt dat de 

eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, 

aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring 

stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. Het feit dat de wetgever ervoor gekozen heeft om 

dit artikel tussen categorieën van handelingsonbekwame personen te plaatsen laat de deur op 

een kier om dieren bepaalde rechtsbekwaamheid toe te kennen, zij het als afhankelijk 

rechtssubject
162

. In de huidige samenleving is het ondenkbaar om handelingsonbekwame 

personen (vb. mentaal gehandicapten) hun subjectieve rechten of mensenrechten waaraan je 

niet kunt verzaken te ontzeggen. Toch blijft worden de naaste verwanten van de mens 

waarvan de wetenschap genoeg bewezen heeft dat ze niet alleen anatomisch maar ook 

emotioneel en cognitief heel erg op de menselijke soort ons lijken, rechten ontzeggen. 

87. Als er rechten van dieren zijn, bieden deze een bescherming tegen de mens die wordt 

geacht zijn eventuele wreedheid ten opzichte van dieren in toom te kunnen houden. Dit zou 

betekenen dat andere levende wezens die geen mens zijn recht kunnen hebben op een 

prestatie van de mens.  

 

 

                                                 

160
 R. DE CORTE en B. DE GROOTE, o.c., 213-215. 

161
 D. HEIRBAUT, o.c., 190. 

162
 R. GIElEN, o.c., 48. 



 

HOOFDSTUK 3. POSITIE VAN DE MENSAPEN IN DE WERELD  

1. IUCN: International Union for Conservation of Nature  

88. IUCN is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met het zoeken 

naar pragmatische oplossingen voor de milieu- en ontwikkelingsproblemen van de wereld. 

IUCN heeft als de enige natuurorganisatie een waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Een 

van de belangrijkste activiteiten bestaat in het opstellen en publiceren van Rode lijsten waarin 

bedreigde soorten worden opgenomen 
163

. De rode lijsten identificeren de soorten waarvoor 

instandhoudingmaatregelen vereist zijn en gaan deze soorten documenteren
164

. De IUCN 

Rode lijst is een middel om op een objectieve wijze de status van biodiversiteit (plant- en 

diersoorten) na te gaan
165

. De soorten worden bestudeerd en geëvalueerd aan de hand van een 

aantal kwantitatieve criteria op basis van biologische factoren: de mate van achteruitgang, de 

totale populatie, de zones waar de soorten voorkomen, de populatiedichtheid en de 

fragmentatie van de verspreiding. De lijst wordt opgesteld en bijgewerkt door de IUCN. De 

wetenschappelijke aanpak en de criteria waarop de lijst gebaseerd is, laten toe om het risico 

op uitsterven van soorten en ondersoorten te bepalen. Deze criteria zijn van toepassing op alle 

soorten en worden wereldwijd als standaard gehanteerd bij de berekening van het risico op 

uitsterven
166

. 

1.1. De Chimpansee 

89. Op de rode lijst van de IUCN is de chimpansee gekwalificeerd als bedreigd: het risico op 

uitsterven in de nabije toekomst is groot
167

. CITES en de African Convention (1969) zijn niet 

genoeg om deze soort van uitsterven te behoeden. De African Convention verbiedt de jacht en 

het vangen van chimpansees tenzij in het nationaal belang of voor medische doeleinden
168

. 

CITES heeft enkel betrekking op de internationale handel en heeft m.a.w. geen invloed op de 

binnenlandse inbreuken. Het zijn dus de nationale autoriteiten die erop moeten toezien dat 

hun nationale wetgeving betreffende in het wild levende dieren werkelijk wordt afgedwongen 

en de beschermde gebieden waar deze soorten leven worden beschermd
169

. Door de politieke 
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instabiliteit in de landen waar de primaten voorkomen, wordt deze problematiek vaak naar de 

achtergrond geschoven. In een land dat uiteengescheurd is door oorlog, corrupte en 

schrijnende armoede is noch een mensenleven noch een chimpanseeleven veel waard. 

1.2. De bonobo 

90. Net zoals de chimpansee is de bonobo sinds 1996 een bedreigde diersoort
170

. In 

tegenstelling tot andere primaten planten bonobo‟s zich gemakkelijk voort in de Noord- 

Amerikaanse en Europese dierentuinen in gevangenschap. Toch zal deze soort het alleen 

overleven in het wild indien er instandhoudingmaatregelen worden getroffen: het verbieden 

en bestraffen van de jacht en efficiënte habitatbescherming zijn noodzakelijk. Salongo 

National Park was tot voor kort het enig beschermd gebied. Ook hier heeft de juridische 

bescherming van een gebied in een politiek onstabiele land (Democratic Republic of Congo: 

DCR) weinig betekenis
171

. In het kader van een internationaal project voor de bescherming 

van de bossen in het Congo Basin (Congo Basin Forest Partnership (CBFP) 2005) beschikt 

DCR nu over drie beschermde landschappen die van belang zijn voor de instandhouding van 

de bonobo: Lac Tele-Lac Tumba Landschap; Maringa-Lopori Wamba-Landschap en Salonga-

Lukenie-Sankuru Landschap
172

. 

1.3. De gorilla 

91. De gorilla is volgens de Red Data Book van de IUCN met uitsterven bedreigd. De 

westelijke laagland gorilla werd in de rode lijst van 2007 als ernstig bedreigd 

gekwalificeerd
173

. De populatie van de westelijke gorilla is over een periode van 66 jaar met 

80% afgenomen. Deze daling is vooral te wijten aan de jacht en sterfte door ziekte. In de 

beschermde gebieden is stroperij een ernstig probleem maar ook Ebola blijft de populatie van 

de westelijke gorilla teisteren
174

. In februari van dit jaar heeft de IUCN het Most Endangered 

Primates rapport gepubliceerd voor de periode van 2008-2010
175

. De Cross-River gorilla 

hoort nu thuis in het lijstje van de most endangered primates (meest bedreigde primaten) in de 

                                                 

170
 www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15932/0 (consultatie 21 maart 2010) 

171
 www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15932/0 (consultatie 21 maart 2010) 

172
 www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15932/0 (consultatie op 25 maart 2010) 

173
www.iucn.org/about/work/programmes/species/news_event/?3254/More-species-threatened---2007-IUCN- 

Red-List (consultatie 25 maart 2010) 
174

 www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/9404/0 (consultatie 25 maart 2010) 
175

 www.conservation.org/Documents/CI_Most_Endangered_Primates_2008-2010.pdf  

     (consultatie 25 maart 2010) 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15932/0


 

wereld. De Cross River- gorilla leeft in het wild in Zuidoost-Nigeria en Zuid-Kameroen. Naar 

schatting zijn er slechts 200 à 300 Cross River- gorilla‟s in leven
176

. 

1.4. De orang-oetan 

92. De Borneose orang-oetans staat op de rode lijst van IUCN als bedreigd en de Sumatraanse 

orang-oetan als ernstig bedreigd
177

. In het wild leven er naar schatting slechts 6600 

Sumatraanse orang-oetans
178

. De orang-oetan wordt sinds 1925 door de wetten en de 

regelgeving van Indonesië beschermd. Naast de beperkingen die door CITES op de 

internationale handel worden opgelegd, is voor de export van een orang-oetan de goedkeuring 

van de president vereist
179

. Deze bijzondere vorm bescherming geldt ook voor de olifanten, de 

neushoorns en de tijgers in Indonesië. 

2. Het internationaal statuut van de mensapen 

2.1. CITES: Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and 

Flora (Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten) 

93. CITES is een international overeenkomst waartoe staten vrijwillig kunnen toetreden en die 

regels oplegt voor de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten
180

. CITES is 

bindend voor de partijen. Dit impliceert dat de partijen hun nationale wetgeving in 

overeenstemming moeten brengen met dit verdrag
181

. Een partij kan zich ten alle tijde 

terugtrekken d.m.v. opzegging
182

. Op vandaag telt het verdrag 175 leden
183

. CITES bevat 3 

bijlagen, appendices of lijsten: Bijlage I, Bijlage II en Bijlage III gaande van ernstig tot 

minder ernstig bedreigde soorten. Op basis van biologische gegevens en handelsdata bepalen 

de partijen de kwetsbaarheid van een soort en bepalen ze in welke bijlage die soort thuis 

hoort. De internationale handel (invoer, uitvoer, wederuitvoer) van in de bijlagen opgenomen 

soorten worden aan een vergunningssysteem onderworpen
184

. Met uitsterven bedreigde 

soorten vindt men terug in Appendix I. De handel in specimen van deze soorten is enkel in 
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uitzonderlijke gevallen toegelaten
185

. De in Appendix II opgenomen soorten zijn niet 

noodzakelijk met uitsterven bedreigd. Door de handel van in Bijlage II opgenomen soorten te 

controleren wil men een gebruik dat tegenstrijdig is met het voortbestaan van deze soorten 

vermijden
186

. Ten slotte zijn de soorten in Appendix III beschermd in minstens één land dat 

voor de handelscontrole de medewerking vraagt van de andere partijen bij het verdrag
187

. 

94. De vier grote primaten zijn met uitsterven bedreigd en zijn bijgevolg terug te vinden in 

bijlage I van CITES. Dit heeft tot gevolg dat de partijen bij dit verdrag handel voor 

commerciële doeleinden moeten verbieden. Dit geldt zowel voor levende en dode dieren 

evenals voor aparte lichaamsdelen of afgeleide producten
188

. Het vergunningssysteem en het 

verbod op de handel van de in bijlage I opgenomen soorten zijn belangrijke middelen ter 

bescherming van de mensapen. Bovendien hebben de partijen zich bereid getoond om de 

binnenlandse bushmeat (het vlees van wilde dieren) handel aan te pakken via een bushmeat 

workgroup (bushmeat werkgroep)
189

. CITES heeft een goed ontwikkelde institutionele 

structuur met een secretariaat dat de conventie beheert. De COP (Conference of Parties of het 

besluitvormende orgaan) vergadert om de twee of drie jaar
190

. Een belangrijke 

verwezenlijking van de COP was de oprichting van een working group Bushmeat met als taak 

de problemen en de oplossingen van binnenlandse en internationale bushmeat handel te 

identificeren. De bushmeat working Group bestaat uit vertegenwoordigers uit Kameroen, De 

Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, de Democratische Republiek van Congo, Equatoriaal-

Guinea en Gabon en donor staten
191

. De case studies van deze groep resulteerden in een 

resolutie
192

 met tal van aanbevelingen: het verbod op doden van alle in bijlage I opgenomen 

soorten voor bushmeat  en het verbeteren van de interne aanpak betreffende de handel en de 

consumptie van in CITES verankerde soorten als bushmeat. Aangezien het hier gaat om 

aanbevelingen en geen bindende regelgeving is de juridische kracht van de resolutie niet groot 

maar het is alvast een stap in de goede richting. Samenvattend kan worden gesteld dat CITES 

alleen de internationale handel regelt. CITES regelt niet de binnenlandse handel en het biedt 

ook geen oplossing voor de habitatvernietiging of de ontbossing in die regio‟s.  

                                                 

185
 www.cites.org/eng/disc/how.shtml (consultatie 25 maart 2010) 

186
 www.cites.org/eng/disc/how.shtml (consultatie 25 maart 2010) 

187
 www.cites.org/eng/disc/how.shtml (consultatie 25 maart 2010) 

188
 Art.1 CITES te raadplegen op http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml#XII 

189
 www.cites.org/eng/prog/bushmeat.shtml en http://www.cites.org/eng/dec/11/166.shtml 

     (consultatie 26 maart 2010) 
190

 Art. XII: http te raadplegen op www.cites.org/eng/disc/text.shtml#XII 
191

 www.cites.org/eng/cop/12/doc/E12-62.pdf (consultatie 26 maart 2010) 
192

 www.cites.org/eng/res/13/13-11.shtml (consultatie 26 maart 2010) 

http://www.cites.org/eng/prog/bushmeat.shtml


 

2.2. The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS of 

Bonn Conventie)
193

 

95. CMS of de Bonn-conventie is een verdrag dat op initiatief van de Verenigde Naties in 

1979 in Bonn werd gesloten met als doel het behoud van in het bijzonder bedreigde 

migrerende of trekkende diersoorten
194

. Het verdrag streeft m.a.w. naar bescherming van 

migrerende diersoorten, op het land, ter zee en in de lucht, in hun gehele verspreidingsgebied. 

De migrerende soorten, die voor hun overleving afhankelijk zijn van twee of meerdere 

soorten habitats of ecosystemen, hebben heel specifieke behoeften betreffende hun 

instandhouding. Daarom zijn deze soorten kwetsbaarder dan andere soorten. Als de habitats 

van deze soorten in sommige landen wel, maar in andere dan weer niet worden beschermd, 

zijn hun overlevingskansen beperkt. Bovendien krijgen de migrerende soorten met almaar 

meer barrières te maken die een normale migratie in de weg staan (wegen, hekken, dammen, 

ontbossing, enz.). Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende Migrerende Soorten 

streeft in overleg met de lidstaten naar instandhouding van deze soorten en naar vermindering 

van de belemmeringen voor migratie. De Bonn-conventie is een mondiaal platform dat de 

wereldgemeenschap in staat stelt om iets te doen aan de aantastingen van de biodiversiteit. 

CMS is bovendien een verdrag ten dienste van duurzame ontwikkeling. Het is momenteel het 

belangrijkste internationaal verdrag dat zich inzet voor het behoud van soorten. Ondanks de 

mondiale ambities heeft de unieke structuur en de focus op de migrerende soorten – wat het 

behoud van de soorten betreft - tot een meer regionale aanpak geleid. De Bonn Conventie 

creëert algemene instandhoudingverplichtingen ter bescherming van bedreigde migrerende 

soorten: de soorten die met uitsterven bedreigd zijn, zijn opgenomen in Bijlage I van het 

verdrag
195

. Bij de Bijlage II soorten kan een onderscheid worden gemaakt tussen de soorten 

met unfavourable conservation status (ongunstige instandhoudingstatus) waarvoor 

internationale instandhouding- en beheermaatregelen vereist zijn en de soorten met een 

conservation status which could significantly benefit from international cooperation (soorten 

die voordelen kunnen ondervinden door internationale samenwerking
196

). Bepaalde soorten 

kunnen - afhankelijk van de omstandigheden - zowel in bijlage I als bijlage II opgenomen 

worden. De Bijlage II soorten moeten niet met uitsterven bedreigd zijn vooraleer 
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instandhoudingmaatregelen kunnen worden getroffen. De partijen zijn echter niet verplicht 

om voor uitsluitend in Bijlage II opgenomen soorten instandhoudingmaatregelen te nemen. 

De bescherming van deze soorten gebeurt aan de hand van uitvoeringsovereenkomsten en 

memoranda of understanding.  

96. Op grond van art III, 5
e
 lid mogen de partijen de Bijlage I soorten waaronder ook de 

gorilla alleen uit de natuur “nemen” (take) voor wetenschappelijke doeleinden, ter verbetering 

van hun voortplanting en voortbestaan en in uitzonderlijke omstandigheden. Om uit te maken 

of de CMS van toepassing is op de mensapen moet men kijken naar art.I waar een definitie 

wordt gegeven voor migratory species: the entire population or any geographically separate 

part of the population of any species or lower taxon of wild animals, a significant proportion 

of whose members cyclically and predictably cross one or more national jurisdictional 

boundaries. Om als migrerende soort te worden aangemerkt, moet de populatie of een deel 

van de populatie niet ver reizen. Een landsgrens regelmatig oversteken om op zoek te gaan 

naar voedsel volstaat. Er is m.a.w. een patroon vereist in het gedrag van de populaties. De 

oversteek moet voorspelbaar zijn en regelmatig plaatsvinden.
197

. De gorilla is terug te vinden  

in Bijlage I van de conventie maar als de gorilla een migrerende soort is dan zijn de 

chimpansee en de orang-oetan dat volgens de wetenschappers even goed. Chimpansees en in 

mindere mate de orang-oetans trekken rond en overschrijden ook bepaalde landgrenzen. De 

populaties van de orang-oetans op de grens van West-Kalimantan en Sarawak zouden 

hierdoor in aanmerking komen om als migrerende soort te worden gekwalificeerd. Doordat  

de range states ( Een range state is elk land dat rechtsmacht uitoefent over enigerlei deel van 

het verspreidingsgebied van de betrokken soort
198

) van de rode reus geen partij zijn bij deze 

conventie, zou de toepassing ervan op deze soort in de praktijk weinig betekenis hebben.  

97. In theorie vereist het opnemen van soorten in de bijlage II geen lidmaatschap van de 

thuisstaten maar in de praktijk is het quasi onmogelijk om tot een overeenkomst te komen met 

en tussen de niet-leden. Verschillende chimpansee populaties zijn ook migrerende soorten 

zoals gedefinieerd door CMS. Er zijn chimpanseepopulaties die in Midden-en Oost-Afrika 

over de landsgrenzen trekken. Hoewel dit minder voorkomend, zijn er twee populaties in 

Tanzania waarvan algemeen bekend is dat ze van het een land naar het ander migreren. Van 

één chimpanseepopulatie is het geweten dat ze zich rond en over de nationale grenzen van de 
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Ivoorkust, Guinee en Liberia in de bergen van Nimba begeven
199

. Doordat de bonobo‟s alleen 

in DRC voorkomen, is de toepassing van de CMS op deze soort niet mogelijk. 

98. De kracht van de CMS voor de mensapen zit vervat in de flexibiliteit van de conventie. 

Op vandaag telt het verdrag honderd dertien leden
200

 waarvan zestien range states zijn van de 

primaten. De zestien range states zijn Angola, Kameroen, Congo, Ivoorkust, de 

Democratische Republiek Congo, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, 

Rwanda, Senegal, Tanzania en Oeganda. De overige acht range states waaronder de landen 

waar de orang-oetan in het wild leeft, zijn geen partij. Een niet-partij staat kan in principe 

deelnemen aan de overeenkomsten die betrekking hebben op de Bijlage II soorten. De CMS 

nodigt vaak zelf de niet-range staten uit om deel te nemen aan de totstandkoming en de 

uitvoering van overeenkomsten gemaakt voor de bijlage II soorten. Voor die participatie is 

geen formele ratificatie van het verdrag vereist. De overeenkomsten m.b.t. de bijlage II 

soorten houden op maat gemaakte bepalingen in die rekening houden met de specifieke 

omstandigheden, behoeften en noden van de betrokken regio‟s en soorten. De conventie houdt 

geen strenge verplichtingen. De bepalingen gelden als minimumstandaard maar de 

overeenkomsten en de MOU‟s kunnen wel strikte verplichtingen opleggen. Bovendien kan de 

COP resoluties aannemen ter verduidelijking van de verplichtingen van de partijen ten 

aanzien van de bijlage I soorten. Het grootste probleem in het kader van de mensapen is het 

feit - met uitzondering van de gorilla - dat een aanzienlijk deel van de populaties niet 

regelmatig over de grenzen heen gaan. Dit geldt voornamelijk voor de orang-oetans en de 

bonobo‟s. Hierdoor is het niet mogelijk om het toepassingsgebied van de conventie uit te 

breiden tot deze soorten. 

2.3. Het Biodiversiteitverdrag
201

 

99. Het biodiversiteitsverdrag, aangenomen op de Rio Conferentie in 1992, heeft, op grond 

van artikel 1, drie doelstellingen: (1) het behoud van de biologische diversiteit; (2) het 

duurzame gebruik van bestanddelen daarvan; en (3) de eerlijke en billijke verdeling van de 

voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen. Het bereik van het 

Verdrag strekt zich, aldus artikel 4, uit tot: (a) bestanddelen van de biologische diversiteit in 

gebieden gelegen binnen de grenzen van de nationale rechtsmacht van verdragspartijen; en (b) 
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processen en activiteiten, uitgevoerd onder haar rechtsmacht of toezicht, in gebieden gelegen 

binnen de grenzen van haar nationale rechtsmacht dan wel in gebieden die niet onder haar 

nationale rechtsmacht vallen, ongeacht waar de gevolgen van die processen of activiteiten 

zich voordoen.  

100. Artikel 3 van het Verdrag bevestigt het soevereine recht van elke Verdragsstaat om zijn 

eigen hulpbronnen te exploiteren in overeenstemming met zijn eigen milieubeleid, alsook de 

verantwoordelijkheid te verzekeren dat activiteiten die binnen zijn rechtsmacht of onder zijn 

toezicht vallen, geen schade aanrichten aan het milieu van andere staten of van gebieden die 

onder geen enkele nationale rechtsmacht vallen. Het verdrag beoogt een globale aanpak van 

het natuurbehoud i.p.v. een sectorale aanpak. De integratie van het natuurbehoud in alle 

beleidssectoren en de doorstroming van financiële middelen naar ontwikkelingslanden ten 

behoeve van natuurbehoud staan eveneens centraal. Tevens wordt erkend dat de biodiversiteit 

een intrinsieke waarde heeft en dat het behoud ervan een gemeenschappelijke zorg voor de 

mensheid vormt (dat biodiversiteit een gemeenschappelijk erfgoed is werd echter niet 

gezegd). Het verdrag hanteert als basis principes het voorzorgsbeginsel, het beginsel van 

preventief handelen en brongerichte aanpak en ten slotte het principe van in-situ behoud (dit 

wil zeggen dat wilde dieren en planten het best in stand worden gehouden door ze in hun 

natuurlijke leefgebieden te beschermen) 
202

. Het Verdrag betreffende de Biologische 

Diversiteit bevat een aantal mechanismen ter bescherming van de natuurlijke habitats van 

soorten. 

101. Het verdrag bevat geen specifieke bepalingen die gericht zijn op de bescherming van de 

mensapen of andere soorten; maar de 190 partijen, waaronder ook alle range states van de 

mensapen moeten in overeenstemming met de nationale omstandigheden en mogelijkheden of 

voor zover mogelijk en passend, nationale plannen voorbereiden en het behoud en het 

duurzaam gebruik van de diversiteit in de plannen en het beleid integreren
203

. Ten slotte is er 

ook de verplichting om de componenten die voor de biologische diversiteit belangrijk zijn te 

monitoren en te identificeren
204

.  
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102. De partijen moeten voor de projecten die voor de biodiversiteit significante negatieve 

gevolgen kunnen hebben een milieueffectenrapport opstellen
205

. Daarnaast moeten de staten 

op bepaalde tijdstippen nationale rapporten aan de Conferentie van de Partijen voorleggen. 

Deze rapporten bevatten de maatregelen die een staat genomen heeft ter verwezenlijking van 

de bepalingen van de conventie en de effectiviteit ervan
206

.  

103. De range states van de mensapen vermelden de primaten bij de catalogisering van hun 

natuurlijke biodiversiteit, maar ze laten na te vermelden hoe ze de biodiversiteitconventie 

concreet gaan toepassen op deze soorten. Het verdrag verplicht de partijen om voor zover 

mogelijk en passend ecosystemen, habitats en een minimum aan levensvatbare populaties in 

hun natuurlijke omgeving te beschermen
207

. De partijen duiden beschermde gebieden aan ter 

behoud en ontwikkeling van de biologische diversiteit en werken richtlijnen uit voor het 

beheer van deze gebieden
208

. Met het oog op behoud en duurzaam gebruik dienen de leden 

hun biologische rijkdommen binnen en buiten de beschermde gebieden te beheren
209

. 

Bovendien staan de partijen in voor het herstel van de aangetaste ecosystemen, promoten ze 

het herstel van bedreigde soorten en voorzien in wetgeving m.b.t. bedreigde soorten
210

. 

Ondanks het gebrek aan concrete verplichtingen, zijn de partijen verplicht om met uitsterven 

bedreigde mensapen te beschermen als een onderdeel van hun biologische diversiteit. Maar in 

het biodiversiteitsverdrag worden geen specifieke soorten aangeduid. Bovendien verplicht het 

verdrag de partijen niet om concrete stappen te ondernemen ter bescherming van habitats en 

ecosystemen. Op vandaag staat de bescherming van de mensapen niet op papier noch is dit 

een focuspunt voor de partijen. Toch vormt het verdrag een basis voor een reeks van projecten 

zoals nationale en transnationale coöperatie plannen die in bijkomstige mate ook bepalingen 

bevatten ter bescherming van de mensapen en wetgeving om mensapen te beschermen als 

bedreigde soorten. De thematische programma‟s voor bossen, beschermde gebieden en de 

ecosystemen bieden wel potentieel voor de bescherming van de mensapen. Zo maken de 
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primaten vaak een deel uit van de strategieën ter behoud van en het duurzaam gebruik van de 

biodiversiteit door de individuele partijen. Het verdrag doet vaak ook dienst als basis voor 

aparte multilaterale wetgevingregimes ter bescherming van de mensapen
211

. 

2.4. The World Heritage Convention 

104. Om ervoor te zorgen dat het werelderfgoed niet verloren gaat, kwam onder impuls van 

UNESCO in 1972 de Conventie betreffende de Bescherming van het Cultureel en Natuurlijk 

Werelderfgoed tot stand. Zowel monumenten als landschappen die getuigen van een 

uitzonderlijke universele waarde kunnen door de conventie beschermd worden. Op die manier 

combineert men het behoud van het natuurlijk erfgoed met de zorg voor het leefmilieu.  

105. De doelstellingen van het Werelderfgoedverdrag zijn meervoudig. Men beoogt hier de 

identificatie, bescherming, conservering en presentatie van de werelderfgoederen ten voordele 

van de huidige en de toekomstige generaties. Een belangrijk instrument om deze doelstelling 

te realiseren, is de lijst van het Werelderfgoed. Door plaatsing van erfgoederen op deze lijst, 

komen deze onder de medeverantwoordelijkheid van alle landen te vallen die het 

Werelderfgoedverdrag hebben ondertekend. Werelderfgoed is het erfgoed dat een unieke 

waarde heeft die van betekenis is voor een mondiaal publiek
212

. De Conventie telt vandaag 

186 partijen en 890 erfgoederen waarvan 689 culturele, 176 natuurlijke en 25 gemengde sites 

in 148 lidstaten
213

. Ten minstens veertien sites - waarvan acht als bedreigd zijn gekwalificeerd 

- zijn gebieden waar de mensapen in het wild leven zoals De Dja Wildlife Reserve in 

Kameroen, Tai National Park en Comoe National Park van de Ivoorkust, Virunga National 

Park in de Democratische Republiek Congo (DRC). 

106. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO hanteert tien criteria om een site al dan niet op 

de lijst te zetten. Deze criteria vindt men terug in de Operational Guidelines (oprationele 

richtlijnen). Deze zijn bedoeld om de individueel ingediende nominaties van sites te 

beoordelen en om vervolgens vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van outstanding 

universal value (universele waarde). Werelderfgoed wordt gedefinieerd als erfgoed waarvan 

ontegenzeglijk vaststaat dat het uniek en onvervangbaar is en de betekenis ervan het nationale 

belang overstijgt. Naast deze tien criteria gelden twee andere wegingsfactoren: authenticiteit 

en integraliteit. Terwijl het Werelderfgoedcomité beslist over de plaatsing op de lijst, bepalen 
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de verdragspartijen zelf welk erfgoed ze willen voordragen. Daarnaast is internationale 

samenwerking een belangrijk onderdeel van het verdrag. Zo is er een werelderfgoedfonds 

opgericht, dat kan worden aangewend om landen die zelf niet over voldoende expertise of 

financiële middelen beschikken voor inventarisatie, nominaties en beheer te ondersteunen
214

. 

Zodra een site op de lijst is opgenomen, is de staat waar de betrokken site zich bevindt belast 

met de bescherming ervan. De partijen moeten hun uiterste best doen om de betrokken sites te 

beschermen en in stand te houden
215

. Zij moeten trachten voor zover mogelijk en passend 

voor elk land, diensten en opleidingen ter beschikking te stellen voor de bescherming, het 

behoud en de presentatie van cultureel en natuurlijk erfgoed. De nodige juridische, 

wetenschappelijke, technische, administratieve en financiële maatregelen die nodig zijn voor 

de identificatie, bescherming, instandhouding, de presentatie en het herstel van een erfgoed 

moeten worden genomen
216

. De leden mogen niet opzettelijk maatregelen treffen die direct of 

indirecte schade kunnen toebrengen aan de beschermde sites
217

.  

107. De vraag die zich nu stelt, is of The World Heritage Convention een instrument is met 

hetwelk de mensapen kunnen worden beschermd? Het brede toepassingsgebied van de World 

Heritage Convention biedt de mogelijkheid om op een doeltreffende wijze bescherming te 

bieden aan deze hoogontwikkelde wezens maar in de praktijk blijft dit een illusie. Het op sites 

gericht concept vormt een eerste belemmering. Ondanks het feit dat verschillende populaties 

mensapen binnen de bestaande World Heritage sites leven, bieden deze sites niet voldoende 

bescherming aan al deze populaties. De primaten zijn onderverdeeld in soorten en 

ondersoorten. Elk van deze onderscheiden genetische types komen in verschillende landen, in 

van elkaar losstaande habitats voor. Als men deze ecologische en genetische diversiteit in het 

volledig geografische bereik in stand wil houden, moet elke populatie samen met zijn habitat 

beschermd worden. Ook de politieke en de ecologische gebeurtenissen veroorzaken grote 

onzekerheid voor het voortbestaan van de mensapen. Het aantal individuen binnen de 

populaties en het geografische bereik van hun habitat nemen alsmaar af. Zo zijn acht van de 

veertien sites waar de mensapen in het wild voorkomen bedreigd. Bovendien dekken de 

bestaande World Heritage sites niet het volledige territorium van de mensapen. Naar schatting 
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maken de bestaande sites slechts drie procent uit van het volledig geografische territorium die 

door de mensapen worden bewoond. Wetenschappelijke studies ramen het totale geografische 

verspreidingsgebied van de mensapen op 1.251.696 vierkante mijl. De totale landoppervlakte 

beschermd door de bestaande World Heritage sites bedraagt 33.012 vierkante mijl. Bovendien 

zijn er belangrijke range states die geen beschermde sites hebben. Rwanda is de thuishaven 

van veertig procent van de berggorilla‟s maar toch zijn er geen beschermde gebieden op basis 

van de World Haritage Convention
218

. Een andere belemmering is het gevolg van het feit dat 

een soortgerichte aanpak niet mogelijk is. Zoals eerder vermeld vallen soorten niet onder het 

toepassingsgebied van het verdrag. The World Heritage Convention kan niet zo worden 

geinterpreteerd opdat “soorten” onder de definitie van culturele en natuurlijk erfgoed van de 

artikelen 1 en 2 zouden vallen. Mensapen zijn nu eenmaal geen culturele sites of 

monumenten. De criteria voor de natuurgebieden zijn eveneens gericht op gebieden en niet op 

soorten. Om de conventie eveneens van toepassing te verklaren op soorten, moet het verdrag 

geamendeerd worden. Amenderingen impliceren nieuwe ratificaties door de partijen. De 

staten die niet wensen in te stemmen met de wijzigingen en dus niet ratificeren, blijven 

ongebonden
219

.  

2.5. World Heritage Convention of World Heritage species? 

108. De fundamentele vraag die zich stelt is of de opname van de habitats van de primaten op 

de werlderfgoedlijst een adequaat surrogaat vormen voor de World Heritage Species concept. 

De belangrijkste reden om natuurgebieden in de World Heritage lijst op te nemen, is het in-

situ behoud van de habitats om de biologische diversiteit te waarborgen. Het voortbestaan van 

de bedreigde soorten met uitzonderlijk universele waarde worden op die manier toch 

enigszins beschermd.  

109. Een doeltreffend plan om de habitats van de mensapen te beschermen moet rekening 

houden met de levenscyclus, voedsel bronnen, nestplaatsen en andere relevante biologische 

informatie. Op basis van de Operate Guidelines van de World Heritage Convention worden 

alleen sites met belangrijke en waardevolle natuurlijke habitats beschermd. Een efficiënte 

bescherming moet ervoor zorgen dat de gebieden geografisch groot genoeg om de diversiteit 

daadwerkelijk te waarborgen. De richtlijnen willen tegemoet komen aan de noodzaak om het 
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leven in het wild in stand te houden en de directe en indirecte gevolgen van de menselijke 

handelingen te reduceren. Dit vergt meer inzet van de staten die niet vlug geneigd zijn om 

meer natuurgebieden te beschermen. Eenmaal een gebied beschermd is, is er geen 

economische exploitatie van dat gebied mogelijk. Een soort gerichte aanpak via de World 

Heritage Convention zou meer potentieel bieden om de primaten van hun ondergang te 

redden
220

.  

2.6. The World Heritage species
221

 

110. Aangezien weinig of geen energie bestaat voor het creëren van een nieuwe met 

biodiversiteit gerelateerde Verdrag waarin men tracht tegemoet te komen aan de noden van de 

bestaande soorten, is de World Heritage concept een middel om bedreigde soorten met 

uitzonderlijk universele waarde met behulp van de bestaande internationale milieuwetgeving 

toch te beschermen. De World Heritage concept is op drie onderling samenhangende 

principes gebaseerd. In de eerste plaats erkent dit concept het feit dat bepaalde soorten een 

bijzonder belangrijke rol spelen in ons culturele en natuurlijk erfgoed. Zo kunnen bepaalde 

soorten als World Heritage Species worden beschouwd omdat zij een uitzonderlijk universele 

waarde belichamen en waardevolle aspecten van ons culturele en natuurlijk erfgoed 

weerspiegelen. Ten tweede biedt het internationaal recht in veel opzichten niet voldoende 

bescherming om de bedreigde soorten van de ondergang te redden. Dit is het geval voor de 

mensapen. Zo stelt CITES grenzen aan de internationale handel en legt CMS verplichtingen 

op ter bescherming van de habitat van berggorilla‟s doch is er op vandaag geen volwaardig 

verdrag voorhanden dat enkel de bescherming van de berggorilla‟s of een andere mensaap 

beoogt. Ten derde gaat het falen van het internationale recht vaak hand in hand met een 

gebrekkige financiering en een gebrek aan politieke wil. Slechte implementatie en 

onvoldoende kennis van de verschillende kaders en voorschriften van het internationale recht 

voor de instandhouding van de soorten speelt eveneens een negatieve rol.  

111. Het falen van het internationaal recht in het kader van de primaten veroorzaakt een 

internationale golf van belangstelling ter bescherming van deze soorten
222

. In 2001 beginnen 
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de discussies op gang te komen
223

. De deelnemers aan deze discussies werken samen met 

vertegenwoordigers van United Nations Economic, Social, and Cultural Organization 

(UNESCO). Men begint de kwalificatie van de mensapen als “World Heritage Species” 

(gemeenschappelijk erfgoed) te promoten. Men gaat ervan uit dat de mensapen omwille van 

hun genetische verwantschap met de mens, hoog ontwikkelde cognitieve en emotionele 

vermogen en het feit dat ze met uitsterven bedreigd zijn onder een bijzondere 

beschermingsstatus moeten worden geplaatst. De voorstanders van het “World Heritage 

Species” concept overwogen aanvankelijk een protocol - een vrijblijvend verdrag dat zou 

worden geratificeerd door de regeringen die willen toetreden - gevoegd bij de Conventie 

betreffende de bescherming van het mondiaal culturele en natuurlijk erfgoed (World Heritage 

Convention). De World Heritage Convention beschermt de culturele en natuurlijke sites met 

uitzonderlijk universele waarde voor de mensheid. Het protocol betreffende World Heritage 

Species zou dan de soorten die van uitzonderlijk universele waarde zijn voor de mensheid 

beschermen. De mensapen hebben door een nauwe evolutionaire link met de mens 

uitzonderlijk universele waarde. Het uitsterven van deze soort zou voor de mensheid een 

onvervangbaar verlies betekenen
224

. De mensapen worden door de illegale handel, jacht en 

verwoesting van hun habitat bedreigd. Met biodiversiteit gerelateerde multilaterale 

milieuovereenkomsten (MEA‟s) bieden in dit geval onvoldoende bescherming. Als eerste 

voorbeeld kan CITES worden aangehaald. The Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora beperkt enkel de international handel van de 

soorten waarop het verdrag van toepassing is
225

. Over habitatbescherming of binnenlands 

handel wordt niet gesproken. Een ander voorbeeld is Het Verdrag betreffende Biologische 

Diversiteit. Dit verdrag heeft als doelstelling het behoud en duurzaam gebruik van biologische 

diversiteit maar legt geen specifieke verplichtingen op aan de deelnemende staten. De Bonn-

conventie legt wel een aantal specifieke verplichtingen op met het oog op beperking van 

handel en bescherming van de habitat van migrerende diersoorten. Niet-migrerende 

diersoorten vallen m.a.w. niet onder het toepassingsgebied van het verdrag
226

. De World 

Heritage species concept zou de positie van de mensapen in de wereld vooruit kunnen helpen 

maar tot op vandaag heeft men die idee op de achtergrond geschoven. 
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3. Regionale instrumenten 

3.1. The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (African 

Convention) 

112. The African Conventie verplicht de partijen om de nodige maatregelen te nemen voor de 

instandhouding, het gebruik en de ontwikkeling van de bodem, het water, de flora en de fauna 

in Afrika. Dit moet gebeuren in overeenstemming met wetenschappelijke principes en met 

inachtneming van de belangen van het volk. De Afrikaanse conventie van 1962 is in theorie 

een goed middel om de mensapen te beschermen. Quasi alle Afrikaanse range states van de 

primaten zijn partij bij deze conventie. Doordat de mensapen met uitsterven bedreigd zijn, 

zijn ze in de conventie in Class A - beschermde diersoorten - opgenomen. Dit impliceert dat 

op de partijen bij dit verdrag de verplichting rust om de jacht, het doden en het 

gevangennemen van deze soorten te voorkomen. Uitzonderingen zijn enkel toegelaten indien 

een van deze handelingen plaats vindt in het nationaal belang of voor wetenschappelijke 

doeleinden
227

. O.b.v. art. VII zijn de deelnemende staten verplicht om adequate wetgeving uit 

te werken betreffende de jacht en de vangst van beschermde soorten
228

. Ondanks de mooie 

voornemens is dit verdrag jammer genoeg niets meer dan een lege doos. Er is geen COP noch 

is er een Secretariaat die de partijen kan bijstaan bij de toepassing van dit verdrag. De COP of 

de conferentie van de partijen is het bestuursorgaan van de Conventie, dat de uitvoering van 

de overeenkomst verzekert doormiddel van de besluiten die zij neemt op haar periodieke 

vergaderingen
229

. De partijen erkennen de noodzaak van het COP en de Secretariaat maar 

resultaten laten op zich wachten. 

3.2. The Kinshasa Declaration
230

( De Kinshasa Verklaring) 

113. De eerste Intergouvernementele Vergadering m.b.t. de mensapen en de eerste GRASP 

(The Great Apes Survival Partnership)
231

 Council Meeting (Vergadering van de Raad) vonden 

plaats in september 2005 in Democratic Republic of the Congo. Het eindresultaat van vijf 
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lange dagen vergaderen was de werelds eerste Verklaring gewijd aan de bescherming van de 

mensapen nl. the Kinshasa Declaration. Tweeëntwintig landen waarvan zestien van de 

drieëntwintig range states – dit zijn de landen waar de mensapen in het wild voorkomen- en 

de westerse donor staten met inbegrip van België ondertekenden de Verklaring met de 

bedoeling om de mensapen te redden. De habitats van de mensapen zijn in de landen met de 

armste bevolkingsgroepen gelegen. De armoede is een plaag in Afrika en het leidt tot de 

toename van stroperijactiviteiten en handel in bushmeat. Samen met het gebrek aan onderwijs 

leidt de economische ellende in die landen tot een niet duurzaam gebruik van de “wildlife” 

(het leven in het wild) en de natuurlijke grondstoffen. Wat de mensen daar niet beseffen is dat 

de vernietiging van de natuur mede verantwoordelijk is voor de toenemende ellende en 

armoede. De prijs voor chimpansee- en gorillakarkassen schommelt tussen 25-30 dollar. Dit is 

veel meer dan wat de gemiddelde Afrikaan op een week kan verdienen. De vraag naar en de 

afzetmarkt van het mensapenvlees en levende dieren maken van stroperijpraktijken een 

lucratieve bezigheid.  

114. De belangrijkste doelstellingen van de verklaring
232

:  

- De partijen erkennen hun verplichtingen en verlenen hun steun aan de GRASP Global 

Strategy. De range states staan in voor de effectieve uitvoering van de voorgenomen 

maatregelen om bedreigingen voor de mensapen de wereld uit te helpen.  

- Een toenemende coöperatie tussen de range states is cruciaal om effectieve afdwinging van 

de wetgeving m.b.t. de mensapen te verzekeren en om aan de schadelijke handelingen jegens 

mensapen een halt toe te roepen. 

- Het belang van nationale en internationale samenwerking, deelnames aan regionale 

initiatieven en het stimuleren van ratificatie en naleving van internationale verdragen zoals het 

Biodiversiteitsverdrag en de multilaterale milieuovereenkomsten worden benadrukt. 

- Tegen 2010 moet er een oplossing zijn om het geleden verlies aan mensapenpopulaties te 

stabiliseren en tegen 2015 moet de toekomst van alle mensaapsoorten en ondersoorten 

gewaarborgd zijn. 
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3.3. Evaluatie 

115. Het grote probleem in de Afrikaanse en de Zuidoost Aziatische staten is het gebrek aan 

wetten of het gebrek aan de afdwinging van de regels ter bescherming van de mensapen. In 

veel lokale gemeenschappen bestaan er eeuwen oude tradities om de primaten te beschermen 

maar deze tradities worden niet hard gemaakt door het recht. Zelfs in de gebieden waar er 

internationale instandhoudingprogramma‟s door UNEP geïntroduceerd zijn, laten resultaten 

op zich wachten omdat die programma‟s vaak te kleinschalig of lokaal gericht zijn. Deze 

inspanningen blijken niet efficiënt genoeg om de enorme achteruitgang van de 

mensaappopulaties tegen te gaan. De range states van de mensapen hebben allemaal nationale 

maatregelen of regels ter bescherming van deze soorten maar er is een gebrek aan afdwinging 

van deze maatregelen en regels. De stroperijpraktijken en illegale houtkap blijven de grote 

boosdoeners. Deze bedreigingen worden in de hand gewerkt door burgeroorlogen die de val 

van de staatsinfrastructuur en het recht tot gevolg hebben
233

. Basisrechten waarbij de 

erkenning, toepassing en de afdwinging door meer individuen en NGO‟s zouden worden 

opgevolgd kunnen een oplossing bieden aan deze problematiek. Rechten voor de mensapen 

betekent een revolutionaire stap binnen het huidige rechtssysteem. Toch moet worden 

opgemerkt dat de wereld enkel in deze opzet zal slagen mits een gemeenschappelijk 

internationale aanpak en veel inzet en toewijding van de range states van de mensapen. Derde 

wereld landen opschepen met internationale verplichtingen – universeel erkende rechten voor 

de mensapen - terwijl iedereen weet dat die landen noch de financiële middelen noch de 

nodige mankracht hebben om deze rechten af te dwingen zou absurd zijn en de situatie van de 

mensapen geen stap vooruit helpen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

233
 R. L. POLIKOFF, “One minute to midnight: GRASP en the Kinshasa Declaration implement critical 

measures to save the great apes”, Colorado Journal of International Environmental Law, 2007, 2-8. 



 

DEEL 4. (GROND)RECHTEN VAN DE PRIMATEN 

HOOFDSTUK 1. RECHTEN VOOR DE MENSAPEN 

1. Inleiding: 

116. “Animals- whom we have made our slaves we do not like to consider our equals.- Do not 

slave-holders wish to make the black man other kind?- Animals with affection, imitation, fear 

of death, pain, sorrow for the dead –respect… The soul by consent of all is superadded, 

animals not got it, not look forward if we choose to let conjecture run wild, then animals our 

fellow brethren in pain, disease, death, and suffering & famine; our slaves in the most 

laborious work, our companions in our amusements; they may partake, from our origin in one 

common ancestor we may be all netted together
234

.” Barnett ( Wij hebben de dieren tot onze 

slaven gemaakt en willen ze niet als ons gelijke beschouwen. Wilden de slavenhouders de 

zwarte man ook niet als een andere soort bestempelen? Dieren die genegenheid ervaren, 

imitatievermogen bezitten, angst voor de dood hebben, pijn voelen, rouwen voor doden -

respect ... De ziel is een menselijk attribuut waarover de dieren niet beschikken, vermoedens 

op de vrije loop verhinderen ons om vooruit te kijken. Dieren, onze lotgenoten in pijn, ziekte, 

dood, lijden en honger; onze slaven, compagnons voor onze tijdvermaak, door onze 

gemeenschappelijke voorouder zijn we allemaal met elkaar verbonden.) 

117. Op vandaag blijven de nationale wetten en de internationale verdragen in gebreke om de 

mensapen op een doeltreffende wijze te beschermen. Deze soorten zijn quasi allemaal met 

uitsterven bedreigd. De vernietiging van hun natuurlijke habitat, de jacht voor bushmeat, 

gewapende conflicten, de entertainment wereld en wetenschappelijke experimenten zijn de 

grootste bedreigingen voor het voortbestaan van deze soorten. In de staten waar de mensapen 

in de natuur voorkomen, worden de wetten nauwelijks toegepast, laat staan afdwongen. Ook 

de internationale verdragen zijn te zwak om de mensapen van hun ondergang te redden. Zo 

beperkt CITES alleen de internationale handel in mensapen. Binnenlandse handel valt niet 

onder het toepassingsgebied van dit verdrag. Indien deze juridische instrumenten onvoldoende 

waarborgen bieden om de waardevolle en intelligente mensapen te beschermen, rest nog één 

instrument over en dat is de toekenning van individuele rechten die een uitzondering vormen 

op het sociaal contract. Rechten zonder plichten die de mensapen tegen de directe en indirecte 

handelingen van de mens beschermen, bieden een oplossing voor de gebrekkige toepassing en 
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uitvoering van nationale en internationale regelgeving. Aangezien de range states van de 

mensapen ontwikkelingslanden zijn en over weinig financiële middelen beschikken, zal 

internationale samenwerking noodzakelijk zijn indien men dit concept tot een goed einde wil 

brengen. Om deze soorten alsnog te redden zullen de ontwikkelde landen hun hand moeten 

uitreiken naar de ontwikkelingslanden en ze de nodige begeleiding en middelen 

voorschotelen. Enkel wanneer de wereld bereid is om één front te vormen in deze 

problematiek, zal er een oplossing mogelijk zijn. 

2. Waarom rechten?  

118. Zonder in te gaan op de redenen waarom en de ongerijmdheden van de manier waarop de 

mens aan bepaalde dieren de voorkeur geeft boven andere, verdienen de mensapen binnen het 

dierenrijk een bijzondere status. De mensapen zijn de naaste verwanten van de mens, met 

sterk gelijkende sociale en emotionele levens en vergelijkbare intelligentie. Als er ooit één 

antropocentrisch argument is aangevoerd, dan is het dat wel. Maar mensen en mensapen met 

elkaar vergelijken wordt door sommigen als een belediging ervaren. Op die manier worden ze 

van hun “menselijkheid” beroofd. The great chain of being (zie supra) plaatst de mensapen 

een trede lager dan de mens. Stereotypen van de aap in de menselijke cultuur zijn in 

overvloed. Zo worden primaten vaak afgeschilderd als domme en losbandige wezens
235

. Toch 

kan niemand ontkennen dat de mensapen veel karakteristieken met de mens delen. Dit heeft 

ertoe geleid dat ze in dezelfde zoologische familie geclassificeerd zijn als de mens nl. de 

Homonidae
236

. De Hominidae of mensachtigen is een familie van de primaten die de grote 

mensapen, de mens en enkele uitgestorven vormen omvat
237

. Paradoxaal genoeg hebben deze 

hoger ontwikkelde wezens in het recht dezelfde status als meubels of andere voorwerpen. In 

een aantal Afrikaanse en Aziatische landen waar geen populaties mensapen in het wild leven, 

is het mogelijk om gevangengenomen primaten vrij te kopen en te verkopen maar de 

nationale dierenwelzijnwetten en de internationale verdragen bieden geen doeltreffende 

bescherming. Het dierenwelzijn is er voornamelijk op gericht om dieren van fysische 

wreedheid zoals slaan en uithongeren te behoeden maar andere vormen van wreedheid krijgen 

carte blache. Er zijn geen wetten voorhanden die de eigenaar van een primaat verbieden om 
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moeder en kind van elkaar te scheiden en te verkopen. Ook al weet men dat dit veel 

emotionele schade berokkend aan de beide.  

119. De mensapen zijn cognitief hoog ontwikkelde soorten met gevoelens en lange termijn 

relaties en dit niet alleen tussen moeder en kind maar ook tussen de andere leden van de 

gemeenschap. Wanneer een lid van de gemeenschap sterft, wordt gedurende lange tijd door de 

anderen gerouwd. De 2-jarige chimpansees lossen puzzels op waar de mens jaloers op kan 

zijn en hebben een geheugen waaraan 7 of 8 jarige kinderen niet kunnen tippen
238

. De taal 

was tot voor kort een uniek menselijke communicatiemiddel bij uitstek maar ook hier hebben 

de primaten het tegendeel bewezen door gebarentaal aan te leren, korte zinnen te maken en de 

grammatica correct toe te passen; alleen zijn ze anatomisch niet in staat om woorden 

daadwerkelijk uit te spreken. Deze zelfbewuste wezens op dezelfde evolutionaire trede 

plaatsten als andere dieren zoals slangen bijvoorbeeld impliceert dat met ervan uit gaat dat 

primaten meer verwant zijn aan de slangen dan aan de mens. De evolutieleer zegt het 

tegenovergestelde. De primaten en meer bepaald de chimpansees en de bonobo‟s zijn het 

meest verwant aan de mens en niet aan de gorilla of de orang-oetan. De DNA van de 

chimpansee komt 98% overeen met de mens waardoor men in de wetenschap deze soort als 

de plaatsvervanger van de mens gebruikt voor wetenschappelijke proeven
239

. Ze worden 

gebruikt en misbruikt als “eenvoudige mensen” (simplest humans), een rol die na de 

afschaffing van de slavernij niet meer door mensen wordt vervuld. Als bij de chimpansees net 

als bij de mens van cultuur kan worden gesproken, zijn ze dan ook “eenvoudige” mensen in 

de positieve zin van het woord?  

120. Velen stellen dierenrechten gelijk aan wetenschappelijke achteruitgang omdat 

individuele rechten haaks staan op wetenschappelijke proeven. Het wetenschappelijk 

onderzoek heeft een boom gekend tijdens de Tweede Wereldoorlog wanneer de nazi‟s de 

mogelijkheid hadden om wetenschappelijke proeven uit te voeren op de joden in de 

concentratiekampen. Het was duidelijk dat de nazi‟s – en dus ook de artsen die met hen 

samenwerkten – uitgingen van de idee dat bepaalde „rassen‟ minderwaardig en dus minder 

“Lebenswert” waren dan anderen. Heel wat artsen werkten vanaf het begin mee met de 

selectiepolitiek van de nazi‟s. Eerst verleenden ze hun medewerking aan de sterilisatie- en 
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euthanasieprogramma‟s; later waren ze werkzaam in de kampen. De artsen van Auschwitz 

werden het meest berucht als gevolg van hun medische experimenten
240

. Het concept van de 

mensenrechten is pas na de gruweldaden van de WOII op gang gekomen. De mens jegens zijn 

eigen soort beschermen en de menswaardigheid van de menselijke handelingen universeel 

garanderen werd de missie van de VN. Op vandaag worden proeven op mensen moreel als 

verwerpelijk beschouwd maar de “simpele mensen” blijven buiten de wettelijke bescherming. 

Een dierproef is een experiment waarbij dieren worden gebruikt voor wetenschappelijk 

onderzoek. Deze proeven worden uitgevoerd wanneer de risico‟s van experimenten op de 

mens te groot zijn. Als het doel op een andere manier kan worden bereikt, zijn dierproeven 

verboden
241

. Chimpansees opsluiten in kooien en ze inspuiten met kankercellen of de HIV- 

virus in de naam van de wetenschap is, wanneer gekeken wordt naar hun cognitief en sociale 

vermogens, even verwerpelijk als experimenten op kinderen of mentaal gehandicapte 

personen die hun wil niet te kennen kunnen geven. In Europa vormen experimenten op 

mensapen vrijwel geen belemmering voor rechten aangezien er op vandaag geen mensapen 

gebruikt worden in biomedische sector. Tot 2002 was het Biomedical Primate Research 

Centre (BPRC) in Rijswijk waar achtentwintig chimpansees besmet waren met de HIV, SIV 

en/of Hepatitis C virussen het enige research center in Europa waar nog experimenten werden 

uitgevoerd met mensapen. In 2002 heeft Nederland het verbod van experimenten met 

mensapen ingevoerd
242

. In België beslist de minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx 

om proeven op mensapen definitief te verbieden in 2009
243

. De Europese wetgevers erkennen 

m.a.w. dat een specifieke ethische benadering jegens de primaten gerechtvaardigd is wegens 

de bijzonder hoge cognitieve, emotieve en gedragsvaardigheden die ze bezitten. Deze 

opvatting geeft de verschuiving van de nadruk op het medische nut van mensapen naar een 

nadruk op hun ethische status doorheen de jaren weer. Op vandaag is het punt bereikt waarop 

de mensapen medische modellen zijn geworden waartoe de mens in de laatste instantie zijn 

toevlucht toe neemt
244

. In de V.S. heeft de toenemende weerstand tegen het gebruik van 

chimpansees in wetenschappelijke experimenten de National Institute of Health ertoe 

bewogen een historische stap te zetten en de verantwoordelijkheid voor de pensionering van 
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deze dieren op zich te nemen. De belangrijkste voorziening is Chimp Haven, dat in 2005 een 

groot buitenverblijf in gebruik nam voor chimpansees die niet langer van medische 

protocollen deel uitmaken
245

. Intussen blijven mensapen beschikbaar voor niet-invasieve 

onderzoeken, zoals op het gebied van veroudering, erfelijkheid, sociaal gedrag en 

intelligentie. Deze onderzoeken laten de fysieke integriteit (zie infra) van de dieren intact en 

vereisen niet dat de dieren worden geschonden. Het gaat hier om onderzoeken waarvan het 

niet erg is om ze eveneens op menselijke vrijwilligers uit te voeren. Dat betekent dat er geen 

chemische verbindingen op hen worden uitgetest, dat hen geen ziekte wordt toegediend die ze 

niet al hebben, dat ze geen operaties hoeven te ondergaan waardoor ze gehandicapt raken
246

, 

enzovoort. 

121. Er is rechtspraak voorhanden waarbij in Brazilië aan een chimpansee Habeas Corpus is 

toegekend die het mogelijk maakte om chimpansees als levende wezens met rechten te 

behandelen en niet alleen als rechtsobjecten. In 2005 heeft de openbare aanklager Heron 

Santana Habeas Corpus gevraagd voor de drieëntwintig jarige vrouwtjes chimpansee Suica 

die gedurende vier jaar in een dierentuin verbleef. Dit verzoek werd ingewilligd en Suica 

werd het eerste dier dat als rechtssubject werd erkend
247

. De Habeas Corpus Act (habeas 

corpus: "je moet het lichaam hebben") is een eeuwenoude Engelse bepaling die in 1679 werd 

vastgelegd als een Engelse wet en stelt dat gevangenneming slechts mag volgen op 

gerechtelijk bevel, en dat binnen een zekere termijn de beschuldigde van de aanklacht in 

kennis moet worden gesteld. De principes van deze wet gelden tegenwoordig als een 

grondrecht. Internationaal is het recht vastgelegd in onder meer het VN-verdrag voor 

Burgerrechten en Politieke Rechten (1966). Het recht is in Europa niet opschortbaar en kan 

dus ook in een noodtoestand niet worden opgeheven. In de Verenigde Staten zijn wel 

expliciete situaties gedefinieerd waarbij het congres het beginsel kan opschorten
248

. Als het 

resultaat van een evolutie in de morele opvattingen wordt de intrinsieke waarde van de dieren 

nu meer dan vroeger aanvaard. 
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3. Welke rechten? 

122. The Great Ape project, de grootste voorstanders van rechten voor de primaten pleiten 

voor de uitbreiding van de “gemeenschap van gelijken” tot alle mensapen. “De gemeenschap 

van gelijken” is de morele gemeenschap waarbinnen bepaalde morele basisprincipes of 

rechten gelden die de onderlinge relaties bepalen en die juridisch afdwingbaar zijn. In een 

Universele verklaring van de rechten van de mensaap pleit The Great Ape Project voor drie 

rechten: 

 - het recht op leven 

- het recht op individuele vrijheid en 

- het verbod van foltering of marteling 

Het recht op leven impliceert dat het leven van de mensapen beschermd moeten worden en 

dat ze niet gedood mogen worden, behalve in zeer strikt omschreven omstandigheden, 

bijvoorbeeld uit zelfverdediging. De mensapen moeten ook over individuele vrijheid 

beschikken. Ze mogen niet willekeurig van hun vrijheid beroofd worden. Opsluiting is 

gerechtvaardigd wanneer een mensaap in vrijheid een duidelijk gevaar zou betekenen voor de 

mens. Ten slotte kan geen mensaap aan foltering worden onderworpen. Dit houdt in dat men 

ze niet moedwillig of ten voordele van anderen opzettelijk erge pijn mag toebrengen. 

Juridisch is het verbod van foltering te plaatsen in een context waar de overheid bekentenissen 

wil afdwingen van de particuliere personen die al dan niet eigen onderdanen zijn. Bij de 

mensapen kan er moeilijk gesproken worden van foltering in het kader van bekentenissen. 

Juridisch pleiten voor meer humane aanpak bij wetenschappelijke experimenten of 

behandeling in het algemeen is correcter. Tot op vandaag beschikken alleen de mensen over 

rechten. Het is daarom een ambitieuze onderneming om ook dieren rechten te willen 

toekennen. De mensapen zijn het nauwst verwant met de menselijke soort. Bovendien zijn 

hun geestelijke vermogens en hun gevoelsleven voldoende ontwikkeld om ze bepaalde 

rechten toe te kennen. Tegenstanders zullen opwerpen dat chimpansees, bonobo's, gorilla‟s en 

orang-oetans hun eigen rechten niet kunnen verdedigen. Als tegenargument kan gesteld 

worden dat noch kinderen noch onbekwamen in staat zijn om hun eigen belangen te 

behartigen. Daarom voorziet het recht in de mogelijkheid om die belangen door voogden te 

laten behartig. Dit systeem kan ook van toepassing zijn op de mensapen. 



 

123. Nooit tevoren was de heerschappij over andere dieren zo algemeen en systematisch als 

vandaag. Maar tegelijkertijd heeft zich binnen diezelfde westerse beschaving die deze 

heerschappij zo onverbiddelijk heeft uitgebreid, een rationele ethiek ontwikkeld die de morele 

betekenis van het behoren tot onze eigen soort in vraag stelt. Deze ethiek streeft naar het 

behartigen van de belangen van de mensen en de niet-menselijke dieren. Ze heeft geleid tot 

een politieke beweging die weliswaar nog niet erg stabiel is, maar geleidelijk aan kracht wint.  

124. Het begrip mensenrechten is voor minstens driekwart van de menselijke bevolking niet 

meer dan een woord en heeft geen betrekking op de realiteit van het dagelijkse leven. In zo‟n 

wereld zal de idee van gelijke rechten voor dieren, zelfs voor deze die beangstigend veel op 

de mens lijken niet ieders goedkeuring wegdragen. De betreurswaardige situatie dat er overal 

ter wereld mensen zijn zonder basisrechten of zelfs de middelen voor een degelijk bestaan 

wordt erkend maar de basisrechten ontzeggen aan andere soorten, zal de armen en de 

onderdrukten van deze wereld niet helpen hun rechtsstrijd te winnen. Het is ook niet billijk de 

leden van deze andere soorten te laten wachten tot eerst alle mensen hun rechten verworven 

hebben. Dit zou onder de huidige omstandigheden wel eens van zeer lange duur kunnen zijn. 

Een andere reden waarom de toekenning van rechten op tegenkanting zou kunnen stuiten is 

het feit dat mensapen - vooral chimpansees - beschouwd worden is zeer waardevol 

onderzoeksmateriaal. Maar gezien het belangrijkste doel van de research is meer te weten te 

komen over de mens, zou de mens zelf natuurlijk het ideale studieobject zijn. Schadelijk 

onderzoek uitvoeren op mensen buiten hun wil om, wordt terecht aanzien als amoreel. Omdat 

schadelijk onderzoek op de primaten niet in hetzelfde licht wordt gezien, is het onderzoekers 

toegestaan deze mensapen dingen aan te doen die als uitermate weerzinwekkend worden 

beschouwd, als ze mensen aangedaan werden. In feite ligt de waarde van de mensapen als 

onderzoeksobjecten juist in de combinatie van twee tegenstrijdige factoren: enerzijds is er het 

feit dat ze zowel fysisch als psychologisch heel erg op de mens lijken en anderzijds is er het 

feit dat ze niet dezelfde wettelijke en ethische bescherming genieten
249

.Ook de evolutietheorie 

voert een reden aan die de toekenning van rechten aan de mensapen rechtvaardigt. 

Evolutionaire continuïteit wordt algemeen erkend door de biologen. Ethologische studies over 

niet-menselijke primaten in het algemeen, en mensapen in het bijzonder – de soorten waarmee 

de mens evolutionair gezien het meest continu is – kunnen zeker onderzoeken naar het 
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menselijk gedrag inspireren en motiveren. Zonder aarzelen erkent men de evolutionaire 

continuïteit in de fysiologie en anatomie, en men zou dat ook moeten doen in het gedrag
250

.  

125. De mensapen zullen nooit voor zichzelf kunnen opkomen. Steeds zullen mensen de 

belangen van de dieren moeten onderkennen en deze erkennen als rechtsbelangen. Of dat lukt, 

hangt af van de staat van de beschaving, de politieke en juridische organisatie en de 

ontwikkelingsgraad van het recht. Uit de definitie van fundamentele rechten of grondrechten 

blijkt dat deze vooral spelen tussen de overheid en de onderdanen. Bij dieren staat de rol van 

de overheid niet centraal. Het gaat om de relatie van de mens enerzijds en de overige soorten. 

Hier staat het handelen door de mens jegens de andere soorten centraal. Dieren zullen altijd 

afhankelijke subjecten zijn. Dit impliceert dat zij niet in staat zijn om hun eigenbelangen te 

formuleren en daarvoor op te komen. Bovendien kunnen ze hun belangen niet effectueren 

door toepassing van instrumenten van rechtsbescherming en rechtshandhaving. Daardoor 

zullen zij altijd aangewezen zijn op de vertegenwoordiging. In zoverre zijn dieren verglijkbaar 

met de wilsonbekwamen en wilsonbevoegden. Het is niet zozeer het materiële deel van het 

recht dat van belang is voor de dieren maar de rechtsbescherming en rechtshandhaving. 

Fundamentele rechten zijn primair gericht op de ontplooiing van het individu. Bij de meeste 

dieren kan echter niet van meer sprake zijn dan het tegengaan van mishandeling en, vooral als 

het om gehouden dieren gaat, het bevorderen van levensomstandigheden en verzorging die 

een redelijk welzijn garanderen. Bij de mensapen kan men omwille van hun cognitief 

vermogen daar verder in gaan
251

. 

4. VN verklaring m.b.t. de rechten van verstandelijk gehandicapte personen 

126. Een argument om mensapen rechten te geven en ze vervolgens als rechtssubjecten te 

erkennen terwijl algemeen bekend is dat ze niet dragers kunnen zijn van plichten, is door ze te 

vergelijken met mensen met een verstandelijke gehandicapt. Ook die mensen – afhankelijk 

van de graad van hun handicap of toerekeningsvatbaarheid– zijn dragers van rechten maar 

niet altijd van plichten. De rechten van die personen zijn net zoals de vrouwen- en 

kinderrechten het resultaat van een emancipatiebeweging. Deze strijd en haar eerste 

overwinningen laten zich o.a. vertalen in de resolutie van het Europees parlement over de 

rechten van personen met een verstandelijke handicap en de VN-standaardregels betreffende 
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het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten
252

. Deze belangrijke juridische kaders 

geven vooral aan dat mensen met een verstandelijke handicap dezelfde mensenrechten hebben 

omdat ze mensen zijn en omdat mensen met een verstandelijke handicap omwille van hun 

handicap niet mogen worden uitgesloten van de voor ieder toegankelijke voorzieningen
253

. In 

1971 werd door de Algemene Vergadering van de VN de verklaring van de rechten van 

personen met verstandelijke handicap aangenomen
254

. In deze verklaring wordt gesteld dat de 

verstandelijk gehandicapte persoon zo veel als doenlijk van dezelfde rechten geniet als andere 

mensen
255

. Bovendien heeft de verstandelijk gehandicapte persoon recht op bescherming 

tegen uitbuiting, misbruik en onterende behandeling
256

. Indien verstandelijk gehandicapte 

personen vanwege de ernst van hun handicap niet in staat zijn al hun rechten op behoorlijke 

wijze uit te oefenen, of indien het noodzakelijk is enige of al deze rechten te beperken of hun 

deze te ontzeggen, dan dient de procedure waarbij dit geschiedt passende wettelijke 

waarborgen te bevatten tegen elke vorm van misbruik
257

. Deze juridische bepalingen kunnen 

evengoed van toepassing zijn op de primaten. Enkel de sociale en economische 

mensenrechten zoals opgenomen in artikel 3 van deze verklaring zijn irrelevant wanneer het 

om de mensapen gaat
258

. 

127. Personen met een verstandelijke handicap zijn uiteraard mensen en niet minder waard 

door hun handicap en niemand beweert het tegendeel maar indien men hun cognitief 

vermogen vergelijkt met die van de mensapen, scoren de mensapen – afhankelijk van de 

graad van de handicap - vaak beter.  De mens tracht de eigen soort, ook degene die van de 

“normale standaard” van “mens zijn” afwijken gelijk te behandelen maar de mensapen die in 

zoveel opzichten overeenstemmen met die “normale standaard” maar op bepaalde vlakken 

ervan afwijken worden aan de kant geschoven. Het is hoogst tijd om de gelijkenissen tussen 

de mens – of het nu gaat om verstandelijk gehandicapte personen of niet- en de primaten te 

omarmen en deze ongelooflijke wezens met respect te behandelen en ze de nodige 

basisrechten toe te kennen. 
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HOOFDSTUK 2. DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE 

MENSAPEN: TOEPASSING VAN RELEVANTE MENSENRECHTEN EN 

KINDERRECHTEN OP DE MENSAPEN  

1. Preambule:  

Overwegende, dat erkenning van de intrinsieke waarde en van de gelijke en onvervreemdbare 

rechten ten voordele van alle individuen in de mensapengemeenschap in hun natuurlijke 

habitat grondslag is voor het overleven, zich voortplanten, de vrijheid, veiligheid en 

vrijwaring van mishandeling van de mensapen in de wereld; 

Overwegende, dat de mensapen, zelfbewust zijn, belangen en cognitief vermogen hebben 

erkennen de leden van de Verenigde Naties dat de individuen van deze soorten eveneens recht 

hebben op bepaalde universeel erkende rechten; 

Overwegende, dat er een hoog risico bestaat op uitsterven van  in het wild levende mensapen 

als gevolg van de ontbossing en de vernietiging hun natuurlijke habitat door de menselijke 

activiteiten met inbegrip van de toenemende menselijke populaties die zich in de natuurlijke 

habitat van de mensapen vestigen; maatschappelijke omwentelingen en oorlogen; stroperij 

voor mensapenvlees en voor de handel in levende dieren en ziekten zoals Ebola die vele 

mensapenpopulaties teisteren; 

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mensapen geleid 

hebben tot barbaarse mishandelingen en het quasi te gronde richten van deze soorten, bieden 

universeel erkende rechten de mensapen de mogelijkheid om in hun natuurlijke habitat zonder 

inmenging van de mens voort te bestaan; 

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mensapen beschermd 

worden door de suprematie van het recht, opdat de mens respect opbrengt voor deze soorten 

en ze de nodige bescherming biedt; 

Overwegende, dat mensapen voornamelijk voorkomen in de tropische bossen en andere 

bosrijke gebieden, speelt hun voortbestaan een belangrijke rol in het behoud van een gezonde 

biodiversiteit binnen de betrokken ecosystemen. Het uitsterven van de mensapen zal 

gegarandeerd leiden tot de ondergang van andere ecologisch belangrijke soorten; 



 

Overwegende, dat mensapenpopulaties en hun habitats direct en indirect voordelen betekenen 

voor de lokale gemeenschap en andere belanghebbenden en evenals bijdragen aan de 

armoedebestrijding door ecotoerisme; 

Overwegende, dat het van het hoogste belang is om de liefde voor de natuur en de nodige 

samenwerking ter bescherming van de natuur en diversiteit op de planeet tussen de naties te 

bevorderen  

Overwegende, dat de World Charter for Nature, aangenomen door de Algemene Vergadering 

van de VN in de resolutie 37/7 op 28/10/1982, het belang van de genetische levensvatbaarheid 

op de aarde onderstreept
259

; 

Overwegende, dat the Millennium Development Goals (Millennium ontwikkelingsdoelen) 

ernaar streven om duurzame ontwikkeling te handhaven en de mensen die in extreme armoede 

leven te halveren tegen 2015
260

; 

Overwegende, het implementatieplan van de VN-top van Johannesburg m.b.t. duurzame 

ontwikkeling, waarbij de Staten zich ertoe verbinden om tegen 2010 significante 

vermindering van het biodiversiteitverlies te verwezenlijken
261

; 

Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze 

verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;  

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mensapen als het gemeenschappelijk door alle volkeren en naties te bereiken 

ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de menselijke gemeenschap, met deze 

Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de 

eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, 

op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen 

erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties 

zijn zelf, als onder de volkeren van gebieden die onder hun jurisdictie staan. 
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2. Universele Verklaring van de Rechten van de Mensapen 

Artikel 1. Definitie van mensapen 

De mensaap is een gemeenschappelijke naam voor dieren uit de orde van de primaten waartoe 

voor de toepassing van deze Universele Verklaring uitsluitend de chimpansee(Pan 

troglodytes), bonobo(Pan paniscus), gorilla(Gorilla), orang-oetan(Pongo) en hun ondersoorten 

behoren
262

. 

Artikel 2. Belang van de mensapen 

1. Bij alle maatregelen betreffende mensapen, ongeacht waar de dieren zich bevinden en 

ongeacht of de maatregelen worden genomen door openbare of particuliere instellingen of 

door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, wordt een 

belangenafweging gemaakt waarbij de belangen van de mensapen niet ondergeschikt zijn aan 

de belangen van andere individuen.  

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de mensapen te verzekeren van de 

bescherming en de zorg die ze nodig hebben om in hun natuurlijke omgeving of in 

gevangenschap te leven en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke 

maatregelen.  

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die 

verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van de mensapen voldoen aan de 

door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen.  

Artikel 3. Recht op fysieke integriteit  

1. De mensapen hebben her recht op onaantastbaarheid van hun lichaam.  

2. Wetenschappelijke experimenten die de dood tot gevolg hebben of ernstige schade 

berokkenen aan de gezondheid of welzijn van de mensapen  zijn verboden tenzij kan worden 

aangetoond dat het voortbestaan van de soort op het spel staat of bij een onverwachte uitbraak 

van een nieuw levensbedreigende ziekte bij mensen. 
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Artikel 4. Recht op leven en vrijheid 

1. De mensapen hebben het recht op leven en vrijheid. De Staten waarborgen in de ruimst 

mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven van de mensapen. 

2. De jacht op en het vangen van mensapen in het wild om ze te doden, verwonden of om ze 

te gebruiken in circussen of andere vormen van volksvermaak, is verboden. 

3. Indien, rekening houdend met de belangen van de mensaap in kwestie het aangewezen en 

verantwoord is, moeten de reeds gevangen genomen apen terug gebracht worden naar hun 

natuurlijke habitat. Mensapen die in dierentuinen zijn grootgebracht en die niet in staat zijn 

voor zichzelf te zorgen in de vrije natuur mogen niet langer in kooien worden vastgehouden 

maar moeten velden krijgen waar hun natuurlijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt 

nagebootst. 

Artikel 5. Recht op natuurlijke habitat 

1. Om het recht op leven en vrijheid te waarborgen, verbinden de range states van de 

mensapen zich ertoe om met samenwerking van de niet-range states al het mogelijke te doen 

om de natuurlijke habitats van deze soorten in stand te houden en verdere vernietiging van de 

natuurlijke leefgebieden te voorkomen.  

2. De mensapen in gevangenschap waarvan de vrijlating in de natuur niet mogelijk of 

aangewezen is, hebben het recht op een leefgebied dat hun natuurlijke habitat nabootst. 

3. De staten moeten erop toezien dat de natuurlijke habitats van de mensapen geografisch 

genoeg uitgestrekt zijn opdat deze soorten over voldoende voedselbronnen beschikken.  

Artikel 6. Bescherming van mensapen die niet in de eigen gemeenschap en of eigen 

natuurlijke habitat kunnen opgroeien of leven  

1. Een mensaap dat tijdelijk of blijvend het verblijf in de eigen gemeenschap waartoe het 

behoort en/of in de eigen natuurlijke habitat, moet missen, of dat men in zijn of haar belang 

niet kan toestaan in de gemeenschap te blijven of naar de natuurlijke habitat terug te keren, 

heeft het recht op bijzondere bescherming van staatswege. 

2. De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht, een 

andere vorm van zorg voor die mensaap om hem of haar op een zo natuurlijk mogelijke wijze 

te laten verder leven. 



 

Artikel 7. Gevangenneming, verkoop van en handel in mensapen  

De mensapen vallen niet onder de toepassing van het eigendomsrecht en daarom nemen staten 

alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen ter voorkoming van de 

gevangenneming of de verkoop van of van de handel in mensapen.  

Artikel 8. Seksuele exploitatie  

De Staten verbinden zich ertoe de mensapen te beschermen tegen alle vormen van seksuele 

exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten alle passende nationale, bilaterale 

en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:  

a. mensapen gebruikt worden in seksuele activiteiten met de mens;  

b. mensapen geëxploiteerd worden in andere onwettige seksuele praktijken;  

c. mensapen geëxploiteerd worden in pornografische voorstellingen en pornografisch 

materiaal. 

Artikel 9. Bescherming tegen andere vormen van exploitatie  

De Staten beschermen de mensapen tegen alle andere vormen van exploitatie die schadelijk 

zijn voor enig aspect van het welzijn van de mensapen. 

Artikel 10. Bescherming van mensapen in gewapende conflicten  

De staten nemen in tijden van gewapende conflicten de nodige maatregelen om de rechten 

van de mensapen te vrijwaren en nemen alle uitvoerbare maatregelen ter waarborging van de 

bescherming van de mensapen die door een gewapend conflict getroffen zijn. 

Artikel 11. Realiseren van rechten van de mensapen 

De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen 

om de in deze Universele verklaring erkende rechten te verwezenlijken.  

Artikel 12. Uitzonderingen 

1. Enkel in het geval dat een mensaap een ernstig gevaar vormt voor de menselijke 

samenleving, kan het gevangengenomen worden. 



 

2. Het doden of verwonden van een mensaap - uit zelfverdediging of ter bescherming van 

andere leden van de menselijke gemeenschap - wordt wanneer de feiten en omstandigheden 

het rechtvaardigen niet strafbaar gesteld. 

Artikel 13. Betrokkenheid van IGO‟s en NGO‟s  

Om de daadwerkelijke toepassing van deze Verklaring te bevorderen en internationale 

samenwerking op het gebied dat de Verklaring bestrijkt, aan te moedigen, worden 

gespecialiseerde organisatie in het leven geroepen die toezien op de toepassing en naleving 

van de bepalingen van deze Verklaring. Deze gespecialiseerde organisaties hebben het recht 

vertegenwoordigd te zijn bij het overleg over de toepassing van de bepalingen van deze 

Verklaring welke binnen de werkingssfeer van hun mandaat vallen. De lidstaten beschikken 

over de mogelijkheid om deze organisaties advies te vragen. 

3. Toelichting bij de Universele Verklaring voor de rechten van de mensapen 

3.1. Algemeen 

128. Eenmaal de erkenning van bepaalde basisrechten voor de mensapen een feit is, is de 

volgende stap het creëren van een kader waarbinnen dit systeem kan worden toegepast en nog 

belangrijker afgedwongen. Zoals Ronald Dworkin het stelt: "Any plausible interpretation of 

the rights people have under the Constitution must be complex enough to speak to the remedy 

as well as the substance”
263

.  “Elke waarschijnlijke interpretatie van de rechten die mensen 

krachtens de Grondwet bezitten, moeten complex genoeg zijn om zowel de remedie als 

substantie te dekken”. Net zoals bij de mensenrechten liggen filosofie, moraal en ethiek aan 

de basis voor de argumenten pro dierenrechten. Het is moeilijk om een argument gestoeld op 

de principes van de mensenrechten te formuleren zonder de fundamentele filosofische ideeën 

van wat recht, goed, verkeerd is. Het zijn de filosofische, de morele en de ethische 

argumenten die de juridische argumenten hun kracht geven. Waarom mag je niemand doden? 

Omdat het in de wet staat of omdat het moreel en maatschappelijk verwerpelijk is? Het is 

vaak de combinatie van de twee. De morele en ethische overwegingen vormen de basis en het 

recht is daar de menselijke veruiterlijking van.  

129. Rechten toekennen aan de mensapen impliceert een uitzondering op het maatschappelijk 

contract of „contrat social‟. Hoe intelligent mensapen ook mogen zijn, men kan ze principieel 
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niet aansprakelijk houden voor hun gedragingen noch zullen er ooit mensapen voor de 

rechtbank verschijnen om hun belangen te behartigen. Binnen de menselijke 

levensgemeenschap houden rechten ook plichten in maar dit is een puur menselijke 

constructie en er zijn geen morele bezwaren voorhanden waarom mensapen geen rechten 

zouden mogen hebben. Menselijke constructies - ook al zijn ze door de eeuwen heen 

fundamenteel geworden binnen het rechtssysteem - kunnen aangepast worden in 

overeenstemming met de maatschappelijke geest van een bepaald tijdperk. Bentham wees de 

mensenrechten van zijn tijd af als “nonsense upon stilts” “onzin op stelten” maar hij heeft de 

traditie van het formuleren van wensen in de vorm van rechten geen halt toe kunnen 

roepen
264

. Joel Feinberg beantwoordt de vraag naar rechten en plichten rechtstreeks. Een recht 

hebben betekend: “een aanspraak hebben op iets tegenover wie dan ook”. Nu profiteren 

dieren ongetwijfeld van plichten, zoals de plicht om ze niet te kwellen, maar zijn ze daarmee 

ook drager van rechtsaanspraken? In dit verband maakt Feinberg een onderscheid tussen 

“plichten met betrekking tot dieren” (rechtsplichten) en “plichten tegenover dieren” 

(rechtsaanspraken die dieren hebben). De basis van belangen heeft evenwel betrekking op een 

op zijn minst in aanleg aanwezig kernvermogen. Belangen berusten op wensen en op het 

hebben van doelen die op een of andere wijze uitgangspunten of bewustzijn veronderstellen. 

Voor zover bij dieren vormen van bewustzijn worden verondersteld of waargenomen, zijn ze 

in principe dragers van rechten
265

. Bij de mensapen is dit zeker het geval. 

130. Door wat bekend is over de mensapen en omdat zoveel van de menselijke aard terug te 

vinden is in deze wezens, kunnen mensen de kloof tussen de menselijke soort en de andere 

soorten – de mensapen in het bijzonder- overbruggen. Erkennen dat mensapen rechten hebben 

helpt de mens inzien dat de verschillen tussen de menselijke soort en andere dieren een 

kwestie van gradatie is. De wetenschappelijke doorbraken op het vlak van genetisch 

onderzoek, antropologie, primatologie, ethologie en psychologie stellen de rechters en de 

mens voor nieuwe uitdagingen en dilemma‟s op het vlak van de mensapenrechten. De 

leefwijze van de mensapensamenlevingen valt op veel vlakken te vergelijken met die van de 

primitieve stammen in Afrika en andere delen van de wereld. De idee die stammen rechten te 
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ontzeggen of te importeren naar de westerse landen om ze aan pijnlijke onderzoeken of 

volksvermaak te onderwerpen, is universeel verwerpelijk
266

.  

3.2. Artikel 2 Belang van de mensapen 

131. In de filosofie heeft een dier belang wanneer het in staat is om pijn en plezier te voelen 

en ervaren
267

. Naast het juridisch belang is het welzijnsbelang een belangrijke kwestie voor de 

mensapen. Zo zijn mensapen dragers van voorkeuren en objecten van schendingen en daarom 

is o.a. Tom Ragan van mening dat zoogdieren evenals mensen, biologische, sociale en 

psychologische interesses hebben. Er wordt in dit verband van de inherente waarde van dieren 

gesproken. De inherente waarde is niet identiek aan de intrinsieke waarde: intrinsiek betekent 

een eigen, gerechtvaardigd bestaan hebben, terwijl inherent betrekking heeft op bepaalde 

waarden zoals plezier of blijdschap die innerlijk aanwezig zijn
268

. Juridisch kan wie 

eigenbelangen heeft er naar streven dat deze herkend en erkend worden als rechtsbelangen 

zodat ze als subjectieve rechten vastgelegd kunnen worden in het systeem dat het recht nu 

eenmaal is. In alle rechtssystemen zijn mensapen net als andere dieren rechtsobjecten. Een 

individu kan nooit meer subjectieve rechten hebben dan zij belangen hebben. Mensapen 

vermogensrechten geven, zou irrelevant zijn aangezien mensapen geen belang hebben bij het 

beheer van een vermogen
269

. De rechten in de universele verklaring van de mensapen 

vertegenwoordigen de belangen van deze soorten. Het recht op leven, natuurlijke habitat en 

fysieke integriteit zijn fundamentele rechten indien de mensheid het voortbestaan van de 

mensapen wil garanderen in de toekomst. De bijkomende rechten, zijn rechten die aan de 

mensapen toekomen omwille van hun hoog cognitief vermogen en eigenheid. Zo ondervinden 

de mensapen ernstig mentale schade wanneer ze in isolement of in levensomstandigheden die 

niet aan hun behoeften aangepast zijn, worden opgesloten. Het feit dat mensapen niet tot de 

menselijke soort behoren, geeft niemand het recht om aan hun belangen minder gewicht toe te 

kennen dan aan dezelfde belangen van leden van de eigen soort
270

. Door de 

dierenemancipatiebeweging wordt een parallel getrokken tussen de afschaffing van 

dierenmishandeling en afschaffing van slavernij. Volgens tegenstanders is dit absurd omdat 

zwarten en vrouwen uiteindelijk volwaardige leden van de gemeenschap konden worden. 
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Mensapen kunnen dat niet maar dat geldt evenveel voor mentaal zwaar gehandicapten. Er 

schuilt een kern van waarheid tussen de vergelijking tussen menselijke slavernij en 

dierenslavernij. In beide gevallen matigen leden van een sterkere groep zich het recht aan 

wezens buiten hun groep te gebruiken voor hun eigen, zelfzuchtige doeleinden, waarbij ze 

grotendeels voorbij gaan aan de belangen van die buitenstaanders. Vervolgens rechtvaardigen 

ze het gebruik met een ideologie die verklaart waarom leden van die machtigere groep 

superieur zijn en het - soms door god gegeven - recht hebben over anderen te heersen
271

. Dit 

artikel heeft niet tot doel om de gelijkheid tussen de mens en de mensaap te bestendigen maar 

pleit voor een gelijke afweging tussen de belangen van de mens en die van de mensaap  

3.3. Artikel 3 Het recht op fysische integriteit en persoonlijkheid van de primaten
272

  

132. Dit zijn fundamentele rechten die voor de mens verankerd zijn in de nationale 

grondwetten. Deze rechten vormen een juridisch harnas die het lichaam en de geest tegen 

uitbuiting moeten beschermen. Op de Staat berust de verplichting om zich te onthouden van 

handelingen die deze rechten kunnen schenden (negatieve verplichting). Negatieve rechten 

bieden echter geen oplossing voor habitatverlies en vernietiging. Dit probleem zal men op een 

andere manier trachten op te lossen. Het recht op fysieke integriteit houdt in dat de 

grondrechtdrager – tot op vandaag de mens - in beginsel zelf mag bepalen wat er met zijn 

lichaam gebeurt. Het recht op fysieke integriteit is een fundamenteel rechtsbeginsel en een 

persoonlijkheidsrecht
273

. Persoonlijkheidsrechten zijn subjectieve rechten die elk individu, 

door de enkele omstandigheid van zijn persoon, kan doen gelden ten overstaan van eenieder 

en die ertoe strekken zijn fysieke, psychische en morele integriteit te beschermen
274

. Het recht 

op fysieke integriteit en vrijheid heeft een zekere ingang gevonden in de rechtspraak. Zo gaf 

het hof van beroep van het Amerikaanse District of Columbia de bezoeker van een dierentuin 

het recht een proces aan te spannen dat ervoor moest zorgen dat chimpansees gezelschap 

mochten hebben. En in de afgelopen tien jaar heeft wetgeving in verschillende Amerikaanse 
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staten en Europese landen wreedheid jegens dieren van een licht vergijp opgewaardeerd naar 

een ernstig misdrijf
275

.  

3.3.1. Artikel 3.2. Wetenschappelijke experimenten 

133. Wetenschappelijke experimenten die de gezondheid of het welzijn van de mensapen 

kunnen scheden of doden zijn o.g.v. het recht op fysieke integriteit en het recht op leven 

verboden. Desondanks gaat het hier om relatieve rechten. Dit betekent dat er in uitzonderlijke 

gevallen de mogelijkheid bestaat om van deze rechten af te wijken
276

. Het verbod op 

wetenschappelijke experimenten geldt niet wanneer kan worden aangetoond dat het 

voortbestaan van de soort ervan afhangt of bij een onverwachte uitbraak van een nieuw 

levensbedreigende ziekte bij mensen. De mogelijkheid om van het verbod af te wijken in het 

belang van de mens dient enigszins genuanceerd te worden. De termen “onverwacht” en 

“nieuw levensbedreigde ziekte” maken het moeilijk om afwijkingen te verantwoorden. 

“Onverwacht” kan volgens het gewone taalgebruik begrepen worden en heeft betrekking op 

een plotse en niet voorziene ziekte. Het concept van “nieuw levensbedreigde ziekte” houdt in 

dat ziektes zoals HIV en kanker niet meer in aanmerking komen om op mensapen getest te 

worden. 

134. Zoals eerder vermeld worden in Belgische laboratoria voor zover bekend geen mensapen 

bij onderzoek ingezet. Wel worden jaarlijks vele honderden apen (vooral resusapen en 

meerkatten) gebruikt. De dieren worden ingezet bij hersenonderzoek aan universiteiten en bij 

de productie van poliovaccin in farmaceutische bedrijven. Onder meer de KU Leuven houdt 

apen voor onderzoek
277

. Wetenschappers zeggen dat ze mensapen nodig hebben omdat die 

veel gelijkenissen vertonen met de mens en daardoor de meest geschikte modellen zijn om 

menselijke ziekten te bestuderen of medicijnen te testen. Maar net door die band met de 

menselijke soort zijn de experimenten controversieel want mensapen zijn intelligente dieren 

met een complex gevoelsvermogen, ook voor pijn.  

3.4. Artikel 4. Recht op leven en vrijheid  

135. Het basisrecht dat aan alle levende componenten in de zou moeten natuur toebehoren, is 

het recht om te “bestaan”, dit is het recht om te kunnen overleven als een soort of als individu. 
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In principe komt het recht om te bestaan toe aan individuen en niet zozeer aan soorten maar 

het recht is tot op een zekere hoogte afhankelijk van de soort. Hoe groter het risico is op 

uitsterven, hoe groter het recht op leven van elk individu
278

. Primaten zijn niet alleen de 

naaste verwanten van de mens maar ze zijn erg belangrijk voor de gezondheid van de 

ecosystemen. Door de verspreiding van zaden en andere interacties met hun omgeving helpen 

primaten om de diversiteit van planten en dieren in tropische bossen te behouden. Gezonde 

bossen zijn van levensbelang voor de lokale bevolking en vormen een opslagplaats voor 

koolstofdioxide. Het verlies aan tropische bossen is de oorzaak van minstens 20 procent van 

de mondiale uitstoot van broeikasgassen dat klimaatverandering tot gevolg heeft
279

. 

136. Het recht op leven verbiedt de jacht op primaten evenals handelingen die ze kunnen 

verwonden. Het recht op leven hangt samen met het recht op fysieke integriteit. Het een 

betekent weinig zonder het ander. Enkel zeer uitzonderlijke gevallen – zoals in het geval van 

zelfverdediging – is een schending op dit recht gerechtvaardigd. 

137. Het recht op vrijheid verhindert de mens om mensapen van hun vrijheid te beroven. 

Bijgevolg is het verboden om mensapen in het wild te vangen. Tegenstanders denken bij het 

recht op vrijheid direct aan chimpansees of gorilla‟s in het straatbeeld maar dat is een illusie, 

een verkeerd beeld van wat dit recht inhoudt. In de eerste instantie dient te worden opgemerkt 

dat het niet de mensapen zijn die het menselijke territorium betreden maar het omgekeerde. 

Mensapen in het wild, tref je niet zomaar in de Afrikaanse of Aziatische dorpen aan. Laat 

staan in het Westen. De meeste dieren die al in aanraking zijn gekomen met de mens, kennen 

de vernietigende kracht van deze laatste en vermijden ze
280

. Het recht op vrijheid wordt voor 

de mens binnen het constitutionele kader geregeld. Zo stelt art. 12 van de Belgische grondwet 

dat de vrijheid van de persoon is gewaarborgd
281

. Aanhoudingen en gerechtelijke 

vervolgingen vormen een uitzondering op de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van een 

Belg. Bij de mensapen zijn deze beperkingen irrelevant omdat vervolgingen en aanhoudingen 

van dieren ons terug zouden voeren naar middeleeuwse taferelen. Het recht op vrijheid voor 

de mensapen houdt de verplichting in voor de mens om deze wezens met rust te laten en ze 
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vrij te laten leven in hun natuurlijke habitat. Eenmaal de immoraliteit van het vangen en 

gevangen houden van mensapen wordt ingezien en door het recht verboden, kan men zich 

bezig houden met de praktische problemen die deze bepaling met zich meebrengt voor de 

mensapen die zich in de dierentuinen en onderzoekscentra bevinden. Daarom houdt art. 4.3.  

de verplichting in om in gevangenschap levende mensapen –indien mogelijk- terug te brengen 

naar hun natuurlijke habitat. Maar mensapen die in dierentuinen zijn grootgebracht en die niet 

in staat zijn voor zichzelf te zorgen in de vrije natuur mogen niet langer in kooien worden 

vastgehouden, maar moeten velden krijgen waar hun natuurlijke leefsituatie zo goed mogelijk 

wordt nagebootst
282

. Doordat elk chimpansee, gorilla, bonobo en orang-oetan een uniek en 

complexe persoonlijk heeft, moet men geval per geval oordelen of de terugkeer naar de 

natuurlijke habitat in Afrika of voor de orang-oetan Azië in het belang is van de betrokken 

mensaap. In gevangenschap opgegroeide mensapen, beschikken niet over de nodige 

vaardigheden die ze nodig hebben om in het wild te overleven. Bovendien betekent de 

terugweg vanuit Amerika, Europa of zelfs een buurland naar hun natuurlijke habitat vaak een 

traumatische ervaring voor deze dieren
283

. Een privaat asiel of pensioen aangepast aan de 

natuurlijke levensomstandigheden van de mensapen is daarom de gulden middenweg. 

3.5. Artikel 5 Het recht op natuurlijke habitat 

138. Een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mensapen is het verlies 

en fragmentering van hun habitat. Habitatverlies en fragmentatie hebben tot gevolg dat de 

verschillende populaties van elkaar gescheiden worden en niet meer met elkaar in contact 

kunnen komen
284

. De orang-oetan lijdt daar het meest onder door de grote opmars van de 

palmolieplantages
285

.  

139. De juridische instrumenten ter bescherming van de natuur kunnen wanneer gekeken 

wordt naar de belangen die ze waarborgen in drie groepen onderverdeeld worden. In de eerste 

instantie is het menselijk belang de belangrijkste drijfveer ter bescherming van het milieu. Het 

belang van de toekomstige generaties is een tweede beweegreden dat leidt tot een 

intergenerationele dimensie van de natuurbescherming. De erkenning van de intrinsieke 

waarde van de natuur zelf d.i. een waarde die onafhankelijk is van het menselijk belang, 

                                                 

282
 www.greatapeprojct.org (consultatie 23 april 2010) 

283
 http://www.greatapeproject.org (consultatie 23 april 2010) 

284
 J. CALDECOTT en L. MILES, o.c., 37. 

285
 www.unep.org/grasp/docs/E_Fin_Rep_rev.pdf (consultatie 23 april 2010) 



 

vormt de derde stimulans om de natuur te beschermen
286

. Tot op heden bestaat er geen recht 

op natuurlijk habitat van een soort. Internationale verdragen geïnspireerd door de drie 

onderscheiden belangen, trachten de natuur te beschermen maar dit heeft nog niet tot een 

“recht” van een soort op zijn natuurlijke habitat geleid. Enkel wanneer er bossen zijn, kan 

men de primaten beschermen. Het recht op leven heeft weinig betekenis als de mensapen niet 

beschermd kunnen worden omdat hun natuurlijke habitat elke dag inkrimpt en uiteindelijk 

verdwijnt. Wanneer er voor geopteerd wordt om van een “recht” te spreken, wordt de 

zwaarwichtigheid van de positieve en negatieve verplichtingen van de staten en de individuen 

veel groter en kan een halt worden geroepen aan de verdere vernietiging van de bossen. Het 

beschermen van bossen is niet alleen van belang is voor de primaten maar ook voor het 

behoud van gezonde ecosystemen en watervoorzieningen
287

. Door bossen te behouden, kan er 

tegemoet worden gekomen aan de drie eerder uiteengezette belangen tezamen.  

140. In de V.S. bestaat er rechtspraak over het verzoek tot de toekenning van het recht op 

habitat aan de zalm door de indiaanse stammen om zo hun visserijrechten van Stevens 

Treaties ( de verdragen van Stevens) te waarborgen. In 2001 wordt door de indiaanse 

stammen in West Washington een “request for determination” ( een verzoek tot vaststelling) 

bij de rechtbank neergelegd. In het verzoek wordt de rechtbank verzocht om de staat 

Washington de verplichting op te leggen om waterdoorgangen onder de snelwegen te bouwen 

of te behouden opdat de zalm en andere vissen geen obstakels ondervinden tussen de 

paaigronden en de zee. De verzoekers zijn ervan overtuigd dat het recht op habitat van de 

zalm impliciet deel uitmaakt van hun visserijrechten want zonder dat recht betekenen hun 

rechten in de prakrijk zeer weinig omdat door de vele obstakels de vispopulaties wegblijven 

uit de stromen waar de indianen vissen. Het habitatrecht maakt het mogelijk om de 

visserijrechten daadwerkelijk toe te passen en af te dwingen. Zo kan van de staat geëist 

worden om simpele en kosteneffectieve maatregelen te nemen om de vishabitats te 

beschermen. Het recht op habitat geeft m.a.w. aan de stammen een vorderingsrecht om 

bepaalde condities van de staat Washington te eisen. De stammen kunnen bijvoorbeeld de 

afbraak van dammen die de doorgang van de zalm belemmeren en zo de vissterfte in de hand 
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werken, vorderen
288

. Het impliciet habitatrecht heeft tot gevolg dat de overheden evenals 

private ontwikkelaars de milieueffecten van een bepaald project in acht moeten nemen en 

preventief optreden voordat bepaalde vispopulaties met uitsterven bedreigd wordt en deel gaat 

uitmaken van de Endangered Species Act
289

. Het recht op habitat is impliciet en wordt 

gekaderd binnen een ouder toegekend recht aan de indianen maar dit betekent niet dat de zalm 

hier geen voordelen van gaat ondervinden. De erkenning van het habitatrecht speelt in het 

voordeel van zowel de stammen als de vissen. Deze problematiek heeft zelfs de Supreme 

Court bereikt maar de rechters blijken overal zeer terughoudend te zijn. Een lagere rechtbank 

heeft het habitatrecht expliciet aanvaard maar deze beslissing is in beroep herroepen. 

141. Bescherming- en instandhoudingmaatregelen van bepaalde (bovendien ver van alle) 

gebieden waar de mensapen in het wild voorkomen, leidt niet tot voldoende bescherming. Zo 

worden er nog houtkapconcessies verleend in de nationale parken en andere beschermde 

gebieden (zie supra). In de niet beschermde gebieden is de situatie nog schrijnender voor de 

mensapen. Het recht op habitat biedt veel voordelen die beschermingsmaatregelen niet 

kunnen evenaren. Indien het habitatrecht erkend wordt, maken bescherming- en 

instandhoudingmaatregelen daar integraal deel van uit maar een recht impliceert meer 

verregaande gevolgen en vormt een instrument in de handen van diegenen die de belangen 

van de mensapen behartigen zoals de NGO‟s om de verdere vernietiging van habitats tegen te 

gaan en waar nodig het herstel ervan te bewerkstelligen. Om de economische ontwikkeling 

van de arme range states niet volledig onmogelijk te maken, zijn er beperkingen van het 

habitatrecht mogelijk. Deze verhandeling pleit voor een onafhankelijk orgaan dat over de 

afwijkingen kan oordelen. Oordeelt het orgaan dat een economische activiteit geen bedreiging 

vormt voor de mensapen dan kan deze activiteit plaatsvinden. Het komt toe aan de staten om 

een bestaande of nog op te richten instantie te belasten met deze taak. Op deze manier worden 

de mensapenhabitats effectiever beschermd en worden de burgers en de politieke leiders 

gedwongen om op een proactieve wijze na te denken over de wijzen waarop ze met de natuur 

omgaan. 
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3.6. Artikel 7 Gevangenneming van, verkoop van en handel in mensapen  

142. Wanneer rechten worden toegekend aan de mensapen, is de volgende vraag die zich stelt 

of mensapen “personen” zijn in de juridische zin van het woord. Artikel 7 verhindert de status 

van de mensapen als bezit. Tot op heden vallen de primaten onder het eigendomsrecht. Ze 

worden beschouwd als dingen of objecten. Rekening houdend met hun cognitieve en sociale 

vermogen, is een nieuwe classificatie aangewezen. De belangen van de mensapen kunnen 

enkel behartigd worden door de overheveling van de figuur van rechtsobject naar 

rechtssubject. Dit is een baanbrekende idee binnen het rechtssysteem maar de gelijkheid 

tussen de man en de vrouw, het stemrecht voor vrouwen en rechten voor kinderen waren ooit 

even ondenkbaar, absurd en lachwekkend
290

. De toekenning van rechten heeft logischer wijze 

de status als “persoon” tot gevolg. Een persoon is in het recht de drager van rechten en 

plichten en net daarom zitten er haken en ogen aan de toekenning van de term persoon aan de 

mensapen. De primaten kunnen rechten hebben maar niet de bijhorende plichten.  

143. Een oplossing voor deze problematiek is mogelijk indien ervoor gekozen wordt om een 

andere weg te bewandelen. De term “persoon” is in zijn oorspronkelijke betekenis afkomstig 

uit het Latijnse “persona” en betekent masker; het masker van een toneelspeler. Later is de 

term gebruikt voor mensen die “acteurs zijn, “actores” die “zelfstandig en rationeel” 

handelen. De term is bij de Romeinen geëvolueerd tot drager van rechten waardoor slaven 

niet gekwalificeerd konden worden als personen. Een slaaf is een rechtsobject, hij is een zaak 

waarvan de meester eigenaar is. Bijgevolg heeft hij geen rechten maar alleen 

verplichtingen
291

. De moderne perceptie van “persoon” is terug te vinden in de werken van 

John Locke. Voor hem zijn personen wezens met een complexe vorm van zelfbewustzijn. 

“Persoon” betekent dus niet per se hetzelfde als mens. Dit betekent dat er personen zijn die 

geen mensen zijn in de biologische zin dat ze tot de menselijke soort behoren en dat er 

mensen zijn die geen personen zijn zoals zwaar verstandelijk gehandicapte personen. De term 

persoon moet niet opgevat worden als een “menselijke essentie” die mensapen en mensen 

menselijk maakt. Juist omdat er zoiets als menselijke en dierlijke essentie niet gevonden of 

gedefinieerd kan worden, kan de term wel gehanteerd worden voor de mensapen.
292

.  
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3.7. Artikel 10 Bescherming van mensapen in gewapende conflicten  

144. Berggorilla‟s en populaties oostelijke laaglandgorilla‟s, oostelijke chimpansees en 

bonobo‟s worden bedreigd door de voortdurende conflicten in de Democratische Republiek 

Congo. Militaire groepen gebruiken hun wapens ook om te jagen op mensapen. Mensen op de 

vlucht voor het geweld, kappen illegaal brandhout in beschermde gebieden omdat ze geen 

andere keus hebben
293

. Volgens het VN-rapport van begin dit jaar (zie supra) zouden er tegen 

het jaar 2020 wel eens geen gorilla's meer kunnen zijn in Congo als er nu geen actie wordt 

ondernomen. Begin mei 2010 hebben de VN vredestroepen vier babygorilla‟s uit de handen 

van smokkelaars in het rebellengebied in het oosten van Congo gered. De jonge dieren gingen 

verkocht worden voor hun vlees of als exotische huisdieren
294

. Het is daarom belangrijk om 

mensapen in gewapende conflicten door de suprematie van het recht te beschermen. Door 

artikel 10 rust op de range states de positieve verplichting om alle nodige maatregelen te 

treffen om de mensapen tijdens gewapende conflicten te beschermen. 

145. In internationaal humanitair recht zijn er specifieke bepalingen die erop gericht zijn om 

kinderen in tijden van gewapende conflicten te beschermen. Het VN Verdrag inzake de 

rechten van het kind bevat verschillende bepalingen inzake deze thematiek. Het bijhorende 

Facultatief Protocol betreffende kinderen en gewapende conflicten gaat verder en biedt 

bijkomende bescherming
295

. 

4. Rechten voor de mensapen en procesmisbruik 

146. De personen die niet opgezet zijn met de idee van dierenrechten stellen dat dieren 

rechten en advocaten geven niet de enige manier is om ze een fatsoenlijke behandeling te 

garanderen. Rechten en advocaten betekenen veel procesmisbruik, verspilling van geld en tijd 

en de neiging van instellingen om zich defensief op te stellen om zich zo het beste tegen 

rechtszaken te kunnen beschermen. Zeker in Amerika stappen veel mensen en hun advocaten 

te snel naar de rechter om hun gelijk te halen of om hun honger naar geld te stillen. Toch moet 

de voorkeur gegeven worden aan de kwestie of dieren rechten moeten krijgen te scheiden van 

die of ze advocaten moeten krijgen. Erkennen dat de mensapen enkele basisrechten hebben, 

betekent niet per se dat men de advocaten moet laten aanrukken. Wettelijke bescherming en 
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nog belangrijker de handhaving ervan zijn vaak effectief genoeg om schendingen tegen te 

gaan. Veel wetten zijn effectief omdat ze een norm stellen waar bijna iedereen aan wil 

voldoen zonder dat iemand voor de rechter hoeft te worden gesleept. De uitzonderingen op de 

regel die niet bereid zijn om zich naar de wet te richten, zullen wel gestraft worden
296

.  

5. Hinderpalen 

147. In zijn boek “Drawing the Line” probeert Steve Wise de problemen die de toekenning 

van rechten aan primaten (meer bepaald voor chimpansees) beletten in kaart te brengen
297

. 

Voor het eerst heeft hij het over het “fysische probleem”. Jaarlijks worden er miljoenen dieren 

gedood, of geslacht voor hun vlees. Dit vormt het fysisch probleem. De “economische 

belangen” die samenhangen met het fysisch probleem vormen een tweede hinderpaal. De 

exploitatie van dieren vormt voor veel mensen wereldwijd een belangrijke bron van 

inkomsten. De primaire en secundaire sector vormen belangrijke schakels in het economisch 

leven. De mensen werkzaam in die sectoren zien het toekennen van bepaalde grondrechten 

aan primaten als problematisch. Ze hebben nog nooit in hun leven een chimpansee, gorilla, 

bonobo of orang-oetan gezien en ze geven er niet om. Het begint bij de chimpansee en het zal 

eindigen bij de koeien, schapen en kippen denken zij. Dieren met rechten betekenen 

problemen voor de vlees- en de biomedische sector. Doordat vandaag de dag dierlijke 

producten in veel producten verwerkt (voedsel, kledij etc.) zitten, is het quasi onmogelijk om 

als gewetensvolle individu die industrieën de rug toe te keren. Het vet van een koe zit 

verwerkt in cosmetische producten, plastiek, banden, potloden etc. Het collageen vinden wij 

terug in o.a. yoghurt en lucifers. De ingewanden worden gebruikt voor de snaren van 

muziekinstrumenten en raketten. De wegwerpmaatschappij en het consumptiegedrag van de 

mens brengen m.a.w. onrechtstreeks veel dierenleed met zich mee. De “religieuze 

overweging” en ideeën die eeuwen lang ingeworteld zijn in onze traditie en cultuur zijn ook 

problematisch. Onze rechtssysteem is gebaseerd op een geheel van waarden en normen die 

hun oorsprong vinden in de westers religieuze traditie. Doordat aan de heerschappij van de 

mens een goddelijke waarde wordt toegekend, is deze traditie niet zo diervriendelijk. In het 

“recht” wordt er een onderscheid gemaakt tussen personen en zaken. Een persoon kan 

enerzijds een fysieke persoon (de mens) of anderzijds een rechtspersoon zijn. Enkel personen 

kunnen over rechten beschikken. Aangezien dieren in het recht gekwalificeerd worden als 
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rechtsobjecten kunnen personen erover beschikken (kopen en verkopen, in bezit nemen). 

Internationale regels beperken enigszins de handel en de in bezit name van bepaalde dieren 

(zie infra). Naar het Belgisch recht zijn wilde dieren res nullius
298

. Dit zijn zaken die aan 

niemand toebehoren. Vervolgens is er ook een “historisch probleem”. Doorheen de 

menselijke geschiedenis werden de zwakken altijd gedomineerd door de machthebber. Een 

goed voorbeeld vormt de slavernij. Het recht viert niet altijd zege maar de machthebbers. Ook 

bij de dier-mensrelatie is deze tendens nog altijd zichtbaar. Dieren staan ten dienste van de 

mens die bovenaan aan de top staat. Ten slotte is er ook een “psychische probleem”. De 

oppermachtige mens heeft het nog altijd moeilijk om zijn plaats aan de top te delen met 

andere soorten. Velen zijn er nog steeds van overtuigd dat het cognitief vermogen van alle 

dieren nihil zijn en dat dieren geschapen zijn voor het gebruik van de mens. Daarom worden 

ze in het recht beschouwd als “zaken” en niet als personen. Er moet wel opgemerkt worden 

dat in de tijd dat men in het recht deze opdeling heeft gemaakt de juridische status van dieren 

geen issue was
299

. 
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Conclusie 

148. De evolutietheorie van Charles Darwin - de idee van evolutie door natuurlijke selectie - 

legde eindelijk de eenheid bloot onder de diversiteit aan levensvormen. De aard van die 

eenheid is niet onbelangrijk voor de relatie tussen dier en mens. Het begrip oorsprong is 

belangrijk - mens en chimpansee hebben dezelfde oorsprong, dezelfde gemeenschappelijke 

voorouder. Dat wil niet zeggen dat daarmee de kloof tussen mens en chimpansee is gedicht 

maar het werpt wel een heel ander licht op de eeuwenoude dillemma‟s en percepties binnen 

de menselijke geschiedenis. De mens is niet op de eerste dag van de schepping ontstaan maar 

is het resultaat van miljoenen jaren evolutie en is een neef van de aap, behorende tot hetzelfde 

genus. Net zoals de wetenschap zijn ook het recht en de menselijke moraal kinderen van hun 

tijd. De tijden waar schepen vol met zwarten uit Afrika naar Amerika werden getransporteerd 

om daar als slaven te werken om vervolgens aan de meest gruwelijke daden te worden 

onderworpen of, dichter bij het heden, de concentratiekampen waar duizenden joden zijn 

vergast of ruwweg vermoord als ongedierte, zijn gelukkig achter de rug. De menselijke 

moraal en het recht dat daarmee onlosmakelijk verbonden is, evolueren. De mens is een trage 

leerling maar hij leert wel uit de geschiedenis en probeert zijn fouten recht te zetten. De 

belangrijkste rechtszetting is de erkenning van de Universele Verklaring van de rechten van 

de mens. De mensheid keerde zijn rug naar het pijnlijke verleden door aan elke mens – 

ongeacht zijn ras, huidskleur, afkomst en geslacht – rechten toe te kennen. Het recht heeft 

zege gevierd zou men denken. Het recht heeft inderdaad zege gevierd maar enkel voor de 

eigen soort. De mensapen, de nauwste verwanten van de mens vallen buiten de suprematie 

van subjectieve rechten. Maar er dient te worden opgemerkt dat wetgeving en jurisprudentie 

een weerspiegeling zijn van de menselijke moraal en de maatschappelijke geest. Wat er 

vandaag niet is, kan morgen nog komen. De ethische opvattingen en de maatschappelijke 

geest zijn ondertussen al ver geëvolueerd. De klassieke indeling die de mens tegenover alle 

andere soorten stelt, is achterhaald. Deze indeling is antropocentrisch en benadrukt alleen de 

heerschappij van de mens over de natuur en alles wat erin voorkomt. De natuur is het 

slachtoffer van deze onevenwichtige en egoïstische heerschappij. Elke dag verdwijnen er 

bossen, worden de zeeën vervuild en sterven duizenden dieren als gevolg van de schadelijke 

gevolgen van directe of indirecte menselijke handelingen. De door het Christen- en Jodendom 

ingegeven opvatting dat de mens oppermachtig is, is niet meer van deze tijd. Het is hoog tijd 

om halt te roepen aan de heerschappij van de mens over het dierenrijk en de dieren met het 

nodige respect en de nodige waardigheid te behandelen. Het tijdperk waar de menselijke geest 



 

– zeker in het Westen - klaar is voor een drastische ommekeer in de relatie met dieren is 

aangebroken. Nu moet het recht alleen nog volgen. Het lot van de mensapen ligt in de handen 

van de politici die de maatschappelijke wijzigingen naar de wetgeving moeten doortrekken en 

die veranderingen ook daadwerkelijk uitvoeren.  

149. Niet alleen de klassieke door religies ingegeven opvattingen maar ook het recht vormt 

een barrière tussen de mens en de dieren. De mens staat aan de ene kant van de grens en de 

dieren aan de andere kant. Rekening houdend met het feit dat mensapen zeer intelligente 

wezens zijn met een sociaal leven en bovendien in staat zijn om ware en complexe gevoelens 

te ervaren, stelt zich de vraag of die indeling vandaag nog kan standhouden. De chimpansee is 

meer verwant aan de mens dan aan de gorilla. Meer dan 98 % van de DNA van de 

chimpansee komt overeen met deze van de menselijke soort. Deze wetenschappelijke feiten, 

vegen alle twijfels van de tafel. De klassieke indeling mens – dier (mensaap) is niet meer te 

verantwoorden. Een nieuwe indeling waarbij meer gradaties worden gemaakt tussen de 

soorten en waarbij de mens en de mensaap tot de zelfde soort behoren, is noodzakelijk. Deze 

veranderingen zouden zich kunnen weerspiegelen in mensapenrechten. Dit zou een 

fundamentele verandering betekenen binnen het rechtssysteem en voor de menselijke 

gedachtegang. Primaten zijn hoogwaardige dieren en ze zijn bovendien met uitsterven 

bedreigd maar los daarvan zijn ze een heel belangrijke schakel binnen de mondiale 

biodiversiteit. Deze dieren laten uitsterven zou een onherstelbaar verlies betekenen voor de 

mensheid. Door de evolutionaire link die de primaten met de mens delen, stellen ze de 

wetenschappers in staat om veel te leren over de menselijke oorsprong en het menselijk 

gedrag. Door de wetenschappelijke experimenten die ze in het menselijk belang ondergaan, 

hebben de mensapen en de chimpansee in het bijzonder decennia lang mensenlevens gered. 

Het is tijd dat de mens iets terug doet. 

150. Het cognitief vermogen van de mens primeert op dat van de andere soorten. Op dat vlak 

is de mens uniek en die uniekheid vormt het argument bij uitstek om enkel de menselijke 

soort als dragers van rechten te bestempelen. Toch valt het niet te ontkennen dat de mensapen 

eveneens hoogontwikkelde wezens zijn met een verbazingwekkend cognitief vermogen. De 

intelligentie van de mensapen is minder ontwikkeld dan die van de mens maar dat doet geen 

afbreuk aan hun “kunnen” als soort. Dierenrechten zouden moeten losstaan van de soort en 

het cognitief vermogen van een soort. Binnen de menselijke gemeenschap zijn ook de minder 

intelligente personen dragers van rechten. Het tegenovergestelde zou moreel en ethisch 

verwerpelijk zijn. Chimpansees en andere mensapen zijn vaak slimmer dan verstandelijk 



 

gehandicapte mensen of kinderen maar rechten uitbreiden tot intelligente wezens van een 

andere soort is voor velen nog geen optie. In de perfecte wereld en hopelijk in de nabije 

toekomst heeft ieder hoogontwikkeld leven recht op bepaalde basisrechten die afgestemd zijn 

op de eigenheid van de species en niet op een aantal menselijke maatstaven waaraan een soort 

moet voldoen vooraleer het enige aanspraak kan maken op rechten. De hiërarchie binnen het 

dierenrijk zelf kan hierbij in vraag gesteld worden. Mensapen of andere hoog ontwikkelde 

soorten kunnen niet op hetzelfde niveau geplaatst worden als vliegen en muggen. De rechten 

die de mensapen krijgen – indien ervoor gekozen wordt om ook rechten toe te kennen aan de 

andere soorten – zijn  niet dezelfde rechten en hebben niet dezelfde draagwijdte als de rechten 

van een fruitvlieg. Dit zou absurd en praktisch onhaalbaar zijn. Rechten moeten aangepast 

zijn aan de eigenheid en de behoeften van een soort.  

151. De ongeschreven regel dat de sterkere personen de zwakkere beschermen is even oud als 

de mensheid zelf. Deze eeuwen oude mentaliteit is binnen het rechtssysteem tot ontplooiing 

gekomen door de nationale en internationale wetgeving m.b.t. kinderen, verstandelijk en 

fysiek gehandicapte personen. Ook het verbod op discriminatie en de rechten van de 

minderheden vallen binnen deze context. Toch blijft deze wijze van handelen en denken 

opnieuw zeer antropocentrisch en beperkt tot actoren binnen de menselijke soort. Door 

dierenwelzijn is enigszins getracht om de heerschappij over de dieren in te tomen en dat is 

deels gelukt maar er kan meer gedaan worden. Een mentaliteit die de species overstijgt en de 

sterkere verplicht om alle zwakkere levende wezens te beschermen, is waar veel 

dierenrechtenactivisten en dierenvrienden voor pleiten. 

152. De problematiek rond de mensapenrechten is in de jaren 90 op gang gekomen door The 

Great Ape Project en het is en blijft een actueel gegeven. Naast het feit dat deze soorten met 

uitsterven bedreigd zijn, brengt de wetenschap steeds nieuwe verbazingwekkende 

ontdekkingen aan het licht. Onlangs werd nog aangetoond dat een gorilla in staat is – mits 

training - om het concept “sterven” te begrijpen en de daarbij bijhorende gevoelens angst en 

verdriet te ervaren. Vanuit juridische en humaan oogpunt is het onhoudbaar en onverantwoord 

om deze intelligente wezens onder dezelfde status te laten fungeren als meubels en kasten. De 

internationale instrumenten ter bescherming van bedreigde diersoorten en hun habitat bieden 

onvoldoende bescherming aan de mensapen. De illegale handel, bushmeat praktijken en 

habitatverlies blijven doorgaan. Los daarvan verdienen de primaten omwille van hun 

eigenheid, de evolutionaire link met de mens en hun hoog cognitief vermogen bepaalde 

basisrechten die ze ook bescherming bieden tegen de grote bedreigingen waarmee ze vandaag 



 

geconfronteerd worden. Wanneer vooruitgeblikt wordt naar de toekomst kan het creëren van 

rechten voor de primaten een precedent vormen voor het toekennen van rechten aan andere 

cognitief hoog ontwikkelde diersoorten zoals de walvisachtigen en de olifanten. In de 

toekomst moet de veranderende menselijke mentaliteit en de rechtsmoraal die daarmee 

samenhangt, trachten het huidig antropocentrische rechtssysteem te overstijgen en ook de 

andere soorten door de suprematie van subjectieve rechten te beschermen. Dit zal een 

uitdaging vormen voor de voor- en de tegenstanders van dierenrechten in de komende jaren. 

Deze problematiek overlaten aan de toekomstige generaties betekent dat de mensapen 

letterlijk en figuurlijk ten dode worden opgeschreven. Zonder drastische maatregelen, kunnen 

de mensapen binnen  vijftig jaar in het wild uitgestorven zijn. 

 153. In de tijden waar de Bijbel niet meer als de ultieme toetssteen wordt gezien en de door 

God toegekende rechten aan de mens, omwille van het feit dat hij naar zijn evenbeeld is 

geschapen, sterkt worden gerelativeerd, is er slechts één gevolgtrekking mogelijk nl. het recht 

is een constructie van de mens voor de mens. Er staat niets in de weg – zelfs geen morele of 

ethische overwegingen - om aan een puur menselijke constructie te sleutelen en deze aan te 

passen aan de maatschappelijke geest van vandaag. Ten slotte doet de mens dit al eeuwen. 

Vrouwen - en kinderrechten leken tot enkele decennia geleden absurd maar zijn vandaag een 

feit. Na al de wetenschappelijke feiten die op de tafel liggen, kan de mens er niet meer 

omheen: mensapen lijken meer op de mens dan sommigen lief is en net daarom moeten ze 

bepaalde basisrechten krijgen gerechtvaardigd door hun eigenheid en cognitief vermogen. 

155. De mens leeft in deze wereld niet alleen samen met andere mensen. De impact van de 

mens op zijn directe en indirecte omgeving is van die aard dat het alle wezens op onze planeet 

beroert. De nood aan basisrechten voor mensen – geïnspireerd door de 

samenlevingsproblematiek van dichtbevolkte regio‟s met een diversiteit aan religies, rassen, 

nationaliteiten, leeftijden, klasses, breidt zich uit naar de „slachtoffers‟ van onze interacties 

met de andere soorten en met de natuur. Door het creëren van basisrechten en –plichten is de 

mens ten volle mens geworden t.g.o. zijn medemens. Willen we ook ten volle mens worden 

t.g.o. onze medesoorten dan dienen onze interacties met deze laatste even strikt 

gereglementeerd te worden en dienen we te erkennen dat ook bij dieren „anders‟ geen 

negatieve connotatie heeft en er geen transcendentale hiërarchie tussen soorten bestaat, enkel 

menselijke hersenspinsels. 



 

156. Basisrechten voor primaten is dan ook een eerste dringende stap naar de erkenning van 

het intrinsieke belang van alle soorten voor het voortbestaan van een evenwichtige natuurlijke 

mix op deze planeet. De geesten rijpen zich steeds uitdrukkelijker in deze richting. Kan de 

wetgever anders dan volgen? 
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