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7 ethische basisprincipes 
 

In deze tekst zullen we 7 principes bespreken die een basis vormen voor een vrij uitgebreide en 
consistente ethiek. We vertrekken van een aantal belangrijke morele intuïties die vele mensen 
hebben. Deze intuïties vertalen we naar ethische principes die we vervolgens wat bewerken zodat ze 
een samenhangend en logisch geheel vormen.   
 
1) De gulden regel: leef die principes na, waarvan we willen dat iedereen (alle personen met een 
moreel bewustzijn) ze naleeft. Geef het goede voorbeeld en doe altijd datgene wat iedereen zou 
moeten doen, zelfs al doet niemand anders het. We moeten ons onvoorwaardelijk inzetten en 
desnoods tegen de stroom in durven roeien.  
 
Het belang van deze gulden regel volgt uit het dilemma van de samenwerking. Stel je voor dat je wil 
picknicken op een strand. Je zou graag hebben dat het strand proper is, maar je afval in de vuilbak 
werpen is een nadeel voor jou, want het vergt een inspanning. Jouw welzijn wordt hoger als het 
strand proper is en lager als je naar de vuilbak moet lopen. We kunnen vier situaties ordenen volgens 
de gevolgen voor je welzijn: 
1) Iedereen ruimt zijn afval op, behalve jij (dus je geniet van een proper strand en je hebt geen last 
om naar een vuilbak te gaan). 
2) Iedereen ruimt zijn afval op, inclusief jij. 
3) Niemand ruimt zijn afval op, ook jij niet. 
4) Niemand ruimt zijn afval op, behalve jij. 
Puur vanuit eigenbelang bekeken, is de eerste situatie de beste (met het meeste welzijn voor jou). 
Een pure egoïst of profiteur zou niet zijn afval opruimen en hopen dat de anderen dat wel doen. Een 
profiteur zou dus niet samenwerken. Maar als iedereen zo zijn eigenbelang zou nastreven, dan zitten 
we in situatie 3, die minder optimaal is. Enkel situatie 2 is de situatie waar het totale welzijn van 
iedereen optimaal is. 
Gelukkig zijn de pure egoïsten in een minderheid. Er zijn nog twee andere groepen van mensen. E is 
een grote groep van mensen die wel bereid zijn om samen te werken, op voorwaarde dat anderen 
ook samenwerken. Het zijn dus potentiële samenwerkers. Als deze mensen zien dat de rest 
profiteert, zullen ze zelf ook profiteren. Maar deze potentiële samenwerkers zouden wel hun afval 
opruimen als ze zien dat anderen dat ook doen. Een derde groep zijn de mensen die altijd bereid zijn 
om samen te werken, onafhankelijk van wat de anderen doen. Deze mensen hebben een 
plichtsethiek, omdat ze samenwerken altijd als plicht zien. Ze ruimen altijd hun afval op en laten zich 
niet beïnvloeden door wat de anderen doen. 
Samenwerkingsdilemma’s komen we vaak tegen (zie het “gevangenendilemma” in de literatuur). Het 
probleem is dat we heel vaak in situatie 3 zitten. Dat komt omdat de meeste potentiële 
samenwerkers momenteel de egoïsten volgen, en dus ook hun afval op het strand achterlaten. Om 
uit die toestand te geraken, zijn er meer mensen nodig die een plichtsethiek volgen. Dat zijn mensen 
die bereid zijn tegen de stroom in te roeien en het risico durven lopen om bedrogen of benadeeld te 
worden. Het zijn mensen die bereid zijn om het goede voorbeeld te geven, ook al worden ze 
uitgebuit; om samen te werken, ook al gedraagt de rest zich opportunistisch en vrijbuiterig. Dat zijn 
dus mensen die erg veel discipline, moed en innerlijke kracht moeten hebben. Ze hebben het 
sterkste moreel gezag, want ze gedragen zich het meest consequent, ze geven het goede voorbeeld, 
en ze zijn bereid daarvoor de nadelen te ondervinden. En wat het belangrijkste is: enkel zij zijn de 
voortrekkers van verandering. Enkel dankzij die individuen kunnen we een kritische massa bereiken 
om de potentiële samenwerkers over de streep te halen om ook samen te werken. 
Het eerste ethische principe is dus een oproep aan iedereen om onderstaande ethische principes na 
te leven. En met ‘iedereen’ bedoelen we hier alle wezens met een moreel bewustzijn, dus alle 
personen die ethiek kunnen begrijpen.  
 



 
2) Een rechtvaardige (onpartijdige en empathische) verdeling van levenskwaliteit: maximaliseer de 
levenskwaliteiten (welzijnswaarden) van alle voelende wezens, en geef daarbij sterke voorkeur aan 
een verhoging van de laagste welzijnswaarden. Dus maximaliseer de levenskwaliteit van de minst 
bedeelden (de voelende wezens met het minste welzijn), tenzij dit ten koste gaat van ontzettend veel 
meer welzijn van anderen. Voelende wezens zijn alle wezens die nu of in de toekomst leven en die 
volgens de gangbare wetenschap kunnen voelen (die dus een bepaald complex zenuwstelsel 
hebben). Toekomstige generaties en voelende dieren horen hier dus bij. 
 
Dit principe is gebaseerd op het principe van onpartijdigheid, en ook op de morele deugd van 
empathie.  
Om onpartijdigheid na te streven, kunnen we een gedachtenoefening doen: stel dat je straks 
geboren wordt en je weet niet wie of wat je zult zijn. Hoe zou je dan willen dat de samenleving zou 
werken? Welke wetten zou je verkiezen? (Deze gedachtenoefening is gebaseerd op het idee van de 
“sluier der onwetendheid” van de filosoof John Rawls.) 
Een eerste vaststelling is dat welzijn (levenskwaliteit) centraal staat, want jij vindt welzijn voor jezelf 
belangrijk. Dus je zou in deze gedachtenoefening rekening moeten houden met alle voelende 
wezens, dus alle wezens die een welzijn hebben. Er zijn dan verschillende opties.  
a) Misschien zou je een samenleving willen die probeert om het totale welzijn van alle voelende 
wezens te verhogen. Maar wat als men het totale welzijn kan verhogen door het welzijn van één 
voelend wezen op te offeren ten voordele van een ander? Dan is dat niet goed, want je zou maar 
eens geboren worden als dat wezen dat opgeofferd wordt. Als je enkel kijkt naar het totale welzijn, 
dan is de situatie waarin twee personen evenveel welzijn hebben even goed als een situatie waarin 
één persoon het dubbele welzijn heeft en de ander niets. Maar die laatste situatie is onrechtvaardig.  
b) Misschien zou je dan een samenleving willen die ernaar streeft om iedereen een gelijke 
hoeveelheid welzijn te geven? Stel dat je in zo’n wereld geboren wordt, dan ben je zeker dat je 
welzijn niet lager is dan dat van een ander wezen. Maar wat als het mogelijk is om het welzijn van 
één wezen te kunnen verhogen zonder dat van andere wezens te verlagen? Dan zou je dergelijke 
situatie verkiezen, want je zou maar eens geboren worden als dat ene wezen wiens welzijn kan 
verhoogd worden. En wat als er twee personen gaan sterven en je maar één persoon kunt redden? 
Als je strikte gelijkheid nastreeft, dan is het beter dat ze alle twee sterven. Maar toch lijkt het ons 
beter om één iemand te redden dan om niemand te redden. 
c) Een derde mogelijkheid is om een samenleving te verkiezen die ernaar streeft om het welzijn van 
de minst bedeelde te verhogen. Want je zou maar eens geboren worden als het wezen in de laagste 
positie. Maar wat als men het welzijn van deze minst bedeelde slechts met een verwaarloosbare 
hoeveelheid kan verhogen en men daarbij het welzijn van iemand anders drastisch zou moeten 
verlagen? Dat zou niet bepaald efficiënt zijn want het totale welzijn van alle wezens zou dan sterk 
verlaagd worden.  
De meest optimale keuze ligt ergens tussen bovenstaande drie in (en vrij dicht bij de derde optie): 
maximaliseer de levenskwaliteiten (welzijnswaarden) van alle voelende wezens, en geef daarbij 
sterke (maar geen volledige) voorkeur aan een verhoging van de laagste welzijnswaarden. Er zijn 
twee redenen waarom we die sterke voorkeur moeten geven aan een verhoging van de laagste 
welzijnswaarden.  
1) Als we in de gedachtenoefening van onpartijdigheid niet weten welk voelend wezen we zullen zijn, 
dan is het beter op veilig te spelen en een samenleving te verkiezen die een zekere prioritaire 
aandacht schenkt aan de minst bedeelden. Want men zou maar eens geboren kunnen worden als 
iemand in een lage positie, dan is het toch beter om die lage posities te verhogen (zelfs al gaat dat 
ten koste van een beetje welzijn van iemand in een hogere positie). Het heeft te maken met de mate 
van afkeer voor risico die men heeft. Indien men geen afkeer voor risico zou hebben, zou men een 
samenleving verkiezen die het totale welzijn zo hoog mogelijk probeert te maken, omdat men dan 
kan verwachten dat het eigen welzijn zo hoog mogelijk wordt. Iemand met volledige afkeer voor 
risico, zou daarentegen ontzettend veel angst hebben om de armste sukkelaar te worden. Hij zou er 



vanuit gaan dat hij de persoon is in de laagste positie, en zou dus volledige prioriteit schenken aan 
het verhogen van diens welzijn. Maar de meesten onder ons hebben een hoge maar geen volledige 
afkeer voor risico, en zouden dus een zeer hoge maar geen volledige prioritaire aandacht willen 
schenken aan de minst bedeelden. 
2) De meesten hebben een lichte behoefte aan efficiëntie. Indien men geen behoefte aan efficiëntie 
heeft, zou men bereid zijn het welzijn van de minst bedeelde met een verwaarloosbare hoeveelheid 
te verhogen ten koste van veel welzijn van anderen. Iemand met een heel sterke behoefte aan 
efficiëntie zou er daarentegen voor kiezen om het totale welzijn te verhogen.  
 
Dit rechtvaardigheidsprincipe is gebaseerd op een vorm van gelijkwaardigheid, namelijk onpartijdige 
gelijkwaardigheid. Deze vorm van gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als strikte gelijkwaardigheid, 
waarbij men streeft naar een strikt gelijke verdeling van welzijn over alle voelende wezens. Er mogen 
wel degelijk verschillen in welzijn zijn, er mag wel degelijk een situatie van ongelijke verdeling zijn, 
zolang men zich in die situatie kan vinden indien men de gedachtenoefening van onpartijdigheid 
doet.  
Naast onpartijdigheid (dat we kunnen bekomen door bovenvermelde gedachtenoefening te doen) is 
er nog een tweede fundering van dit rechtvaardigheidsprincipe: de morele deugd van empathie. We 
zouden ons bij ethische keuzes telkens in de positie van de ander moeten verplaatsen, we zouden 
ons telkens moeten afvragen: “welke gevolgen heeft onze keuze voor het welzijn van de ander?”. En 
daarbij moeten we een sterke voorkeur geven aan de wezens met het minste welzijn. 
Samengevat: het tweede basisprincipe, dat gaat over een rechtvaardige verdeling van 
levenskwaliteit, is gebaseerd op het 1) belang van onpartijdigheid waarbij men een hoge (maar geen 
volledige) afkeer voor risico heeft en 2) het belang van empathie waarbij men een kleine (maar geen 
afwezige) behoefte aan efficiëntie heeft. 
  
Hoewel het bijzonder moeilijk is om het welzijn van verschillende individuen onderling te vergelijken, 
moeten we toch streven naar een samenleving die dit rechtvaardigheidsprincipe het best benadert. 
Uit dit principe van rechtvaardigheid volgen heel veel andere ethische richtlijnen. Zo kunnen we er 
een vorm van het antidiscriminatieprincipe uit afleiden. Want als men de gedachtenoefening van 
onpartijdigheid doet, moet men zich realiseren dat men geboren zou kunnen worden als vrouw, 
zwarte, homo, niet-menselijk dier,… Dus seksisme (onderdrukking van vrouwen), racisme, homohaat 
en soortisme (discriminatie op basis van soort) zijn uit den boze. Wel zal men in de 
gedachtenoefening rekening moeten houden met bepaalde mentale vermogens of de 
levensverwachting die van invloed zijn op iemands welzijn. Zo zal men rekening dienen te houden 
met het feit dat het vermogen tot welzijn van het ene wezen lager kan zijn dan van een ander wezen, 
omdat dat ene wezen een lagere levensverwachting, minder (zelf)bewustzijn of minder behoeften 
heeft. 
Ook economische rechtvaardigheid volgt uit het rechtvaardigheidsprincipe. Zo zou een verpleegster 
een hoger inkomen moeten hebben dan een topsporter, omdat het werk van de verpleegster meer 
bijdraagt aan het welzijn van de minst bedeelden (het werk van de verpleegster is sociaal nuttiger), 
en dat mag daarom sterker financieel beloond worden. Dus inkomensongelijkheid mag enkel als dat 
overeenkomt met het rechtvaardigheidsprincipe. Ook mensen die langer, zwaarder, gevaarlijker of 
moeilijker werk doen, zouden meer mogen verdienen, om hun daling van welzijn door dat werk te 
compenseren met een hoger inkomen. Iemand met een aangeboren talent om dokter te worden of 
iemand die gemotiveerder is om dokter te worden, zou meer kansen moeten krijgen tot het beroep 
van dokter, omdat die persoon beter in staat zal zijn om het welzijn van de minst bedeelden te 
verhogen. Dus ongelijke kansen (op de arbeidsmarkt,…) mag enkel als dat in het voordeel is van de 
minst bedeelden. Een zieke persoon zou meer economische middelen moeten krijgen dan een 
gezonde persoon, om het lagere welzijn van die zieke persoon te kunnen compenseren. Dus gezonde 
personen moeten heel altruïstisch zijn en de zieke mensen zo goed mogelijk helpen. Samengevat: het 
rechtvaardigheidsprincipe zegt dat ieder een zekere beloning (inkomen, hulp,…) moet ontvangen 
volgens zowel diens behoefte, diens verdienste als diens bijdrage aan het welzijn van anderen. De 



mate van beloning hangt dan af van in hoeverre aan het rechtvaardigheidsprincipe van 
onpartijdigheid voldaan is. 
 
Maar het bovenstaande rechtvaardigheidsprincipe kan soms overtroefd worden. De volgende twee 
ethische principes geven aan dat niet altijd het rechtvaardigheidsprincipe moet nagestreefd te 
worden. 
 
3) Tolerante zorgverlening: men mag bij hulpverlening prioritaire aandacht schenken aan iemand 
met wie men een persoonlijke of emotionele band heeft, op voorwaarde dat men de keuze 
respecteert van andere hulpverleners om slachtoffers te helpen waarmee men geen emotionele 
band heeft. Dus tolereer de keuze van die andere hulpverleners.   
 
Dit principe geeft een speciale vorm van gelijkwaardigheid weer. Bij dit principe denken we 
bijvoorbeeld aan bepaalde noodsituaties waarin we moeten kiezen tussen het redden van 
verschillende wezens. Stel dat een huis afbrandt, en jouw kind en een kind met een andere 
huidskleur worden bedreigd. Je kunt maar één van de twee kinderen redden? Waarschijnlijk kies je je 
eigen kind. Maar ben je dan racist als je niet het kind met de andere huidskleur hebt gered? Stel dat 
ik dat huis passeerde en het andere kind had gered. Dan zou er sprake zijn van racisme als jij mijn 
keuze niet zou tolereren, als je tegen mij zou zeggen dat jouw kind meer rechten en waarde heeft 
dan het kind met de andere huidskleur. Maar als je mijn keuze zou begrijpen en tolereren, dan is er 
nog wel sprake van een vorm van gelijkwaardigheid van die kinderen. Er is gevoelsmatige 
ongelijkwaardigheid omdat je je meer emotioneel betrokken voelt bij je eigen kind en je dus sneller 
je eigen kind zou willen redden. Maar dergelijke gevoelsmatige ongelijkwaardigheid is verantwoord 
zolang er ook sprake is van een getolereerde keuzegelijkwaardigheid, dus als je mijn keuze (om het 
andere kind te redden) zou tolereren.  
Het principe van tolerante zorgverlening kan soms in lichte mate sterker zijn dan het bovenstaande 
principe van rechtvaardige (onpartijdige) verdeling van welzijn. Men zou tot op een zekere hoogte 
extra hulp mogen verlenen aan een zeer dierbare persoon, zelfs als men daarbij niet tegemoet komt 
aan een optimale rechtvaardige verdeling van welzijn. Wat men dan wel steeds zou moeten wensen, 
is dat de overheid (de wet, het rechtssysteem, de professionele hulpverlening,…) onpartijdig is en het 
rechtvaardigheidsprincipe van welzijn nastreeft. 
Met andere woorden: gevoelsmatige ongelijkwaardigheid mag, op voorwaarde dat het gepaard gaat 
met een getolereerde keuzegelijkwaardigheid en met een onpartijdige gelijkwaardigheid. Deze twee 
vormen van gelijkwaardigheid zouden we moeten respecteren. En zoals we nu zullen zien, is er is nog 
een derde belangrijke vorm van gelijkwaardigheid dat gebaseerd is op een basisrecht. 
 
4) Het basisrecht van voelende wezens: alle voelende wezens krijgen het recht om niet gebruikt te 
worden als louter middel voor iemand anders zijn doelen. 
 
Het belang van dit basisrecht wordt zichtbaar in het volgende dilemma. Stel dat vijf patiënten in het 
ziekenhuis nieuwe organen nodig hebben om te blijven leven. De eerste heeft een nieuwe lever 
nodig, de tweede een nier,… Maar er zijn geen organen meer beschikbaar. Mag men dan een 
onschuldige persoon doden en diens organen gebruiken voor orgaantransplantaties? Men offert dan 
één leven op om vijf levens te redden. Volgens het rechtvaardigheidsprincipe zou dat mogen, want 
als je de gedachtenoefening doet, is de kans groter dat je één van die vijf patiënten bent dan dat je 
die op te offeren persoon bent. Maar toch zegt de morele intuïtie van de meeste mensen dat het niet 
mag. We kunnen deze intuïtie vertalen in een basisrecht. We kunnen stellen dat iedere persoon het 
basisrecht heeft om niet gebruikt te worden als louter middel (bv. louter organen) voor iemand 
anders zijn doelen (bv. voor het overleven van die patiënten).  
Dit basisrecht overtroeft in zeer sterke mate de vorige twee principes van onpartijdigheid en 
tolerante hulpverlening. Dat basisrecht is minstens vijf keer sterker dan het recht op leven.  



We hebben nu samengevat drie vormen van gelijkwaardigheid: onpartijdige gelijkwaardigheid, 
getolereerde keuzegelijkwaardigheid en basisrecht gelijkwaardigheid. Kijken we terug naar het 
brandend huis (jouw kind versus een kind met een andere huidskleur), dan kunnen we stellen dat er 
een vorm van gevoelsmatige ongelijkwaardigheid mag zijn zolang men de volgende drie principes 
respecteert: 
1) Professionele hulpdiensten zouden onpartijdig moeten zijn in hun hulpverlening en zouden een 
rechtvaardige verdeling van welzijn moeten nastreven, 
2) Je zou de keuze moeten tolereren van een andere hulpverlener om het kind met de andere 
huidskleur te redden. 
3) Als je je eigen kind redt uit het brandend huis, mag je daaruit niet besluiten dat je in de toekomst 
een ander kind mag opofferen en gebruiken als middel om je eigen kind te redden. Bv. als je eigen 
kind een nieuwe lever nodig heeft, mag je niet een kind met een andere huidskleur doden voor een 
orgaantransplantatie. 
Is aan één van deze vormen van gelijkwaardigheid niet voldaan, dan is er sprake van discriminatie 
(bv. racisme). 
 
Twee vragen moeten we nu beantwoorden. Hoe weten we wanneer het basisrecht geschonden 
wordt, of met andere woorden: hoe weten we wanneer iemand gebruikt wordt als louter middel? En 
wie krijgt dit basisrecht?  
Wat de eerste vraag betreft, denken we aan het gebruik van een individu voor werk (slavernij), 
voedsel (bv. kannibalisme), lustobject (verkrachting), testobject (gedwongen proeven), economisch 
goed (bv. mensenhandel), geneesmiddel (bv. gedwongen orgaantransplantaties),… In al deze 
gevallen wordt het basisrecht geschonden. Wat hebben al die voorbeelden met elkaar gemeen? 
Een eerste kenmerk is dat als een slachtoffer gebruikt wordt als louter middel, de aanwezigheid van 
dat slachtoffer noodzakelijk is om het doel te realiseren. Stel dat in het brandend huis het kind met 
de andere huidskleur niet aanwezig was, dan zou je nog steeds je eigen kind kunnen redden. Dus dat 
andere kind wordt niet gebruikt als middel om je eigen kind uit het huis te redden. In het geval van 
een orgaantransplantatie moet het op te offeren slachtoffer wel aanwezig zijn, want anders kan men 
diens organen niet gebruiken. 
Een tweede kenmerk is dat het slachtoffer niet zijn vrijwillige toestemming heeft gegeven om zo 
behandeld te worden. 
En een derde kenmerk is dat het slachtoffer op een bepaalde manier onrespectvol behandeld wordt. 
Zo kan in sommige gevallen het slachtoffer aanzien worden als (economisch) bezit of handelswaar 
(bv. bij slavernij of mensenhandel). Of de lichamelijke integriteit van het slachtoffer kan geschonden 
worden (bv. bij verkrachting of iemand dwingen om een nier af te staan). Of de dader kan welbewust 
de vrijheid van het slachtoffer beroven door doelgerichte dwang.  
Samengevat: als men een slachtoffer onrespectvol behandelt zonder diens toestemming en als die 
behandeling nodig is om een bepaald doel te bereiken, dan wordt het basisrecht van dat slachtoffer 
geschonden. 
 
Dan rest ons nog de vraag welke wezens het basisrecht krijgen. Wie behoort tot de ‘morele 
gemeenschap’ van wezens die het basisrecht krijgen? Sommigen onder ons stellen dat enkel wezens 
met bepaalde mentale vermogens (zelfbewustzijn, intelligentie, het kunnen begrijpen van rechten en 
plichten,…) het basisrecht zouden mogen krijgen. Maar dan zouden bv. diep mentaal gehandicapten 
uit de boot vallen en zouden we hen mogen gebruiken als louter middel. Anderen beweren dat 
bepaalde relaties (familierelaties,…) de rechten van een individu bepalen. Maar dan zouden bv. 
weeskinderen weer uit de boot kunnen vallen. Maar we vinden het belangrijk dat ongeneesbaar diep 
mentaal gehandicapte weeskinderen het basisrecht krijgen. De meesten onder ons stellen dan dat 
het behoren tot de mensensoort het centrale criterium voor het basisrecht is. Dit is het 
antropocentrisme: de mens staat centraal. Maar we kunnen vier argumenten geven waarom het 
biologische criterium Homo sapiens moreel irrelevant is.  



1) De biologische soortgrens is zeer arbitrair. Ikzelf behoor tot de populatie van blanken, de 
ondersoort Homo sapiens sapiens, de soort Homo sapiens, de genus Homo, de familie van 
mensachtigen, de superfamilie van mensapen, de infraorde van smalneusapen, de orde van 
primaten, de klasse van zoogdieren, de onderstam van gewervelden, de stam van chordadieren, en 
het rijk van de dieren. Is het niet bijzonder arbitrair om de derde rangorde (de soort) te nemen als 
morele gemeenschap?  
2) Als dat nog niet genoeg is, blijkt dat het biologische soortbegrip wel erg abstract en ingewikkeld is. 
Eén van de vele definities verwijst naar de mogelijkheid tot het kunnen krijgen van vruchtbare 
nakomelingen. Velen onder ons willen in hun ethiek toch nog verwijzen naar hogere mentale 
vermogens, en als ze dan geconfronteerd worden met het argument van de mentaal gehandicapten, 
keren ze terug naar de biologische rangorde. Het lijkt wel alsof ze de regel hanteren dat als een 
wezen naaste familieleden heeft die vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen met een verzameling 
van wezens die bepaalde mentale vermogens hebben, dat dan dat wezen ook behoort tot de morele 
gemeenschap. (De verwijzing naar naaste familieleden is voor het geval dat het wezen zelf door een 
ziekte onvruchtbaar mocht blijken te zijn.) Maar is deze regel niet bijzonder vergezocht?  
3) Om de zaak nog erger te maken, is er het “gevaar” van de potentieel vage grenzen. Vele 
zoogdiersoorten kunnen onderling hybriden krijgen: kruisingen tussen twee soorten. Die hybriden 
zijn vaak zelf onvruchtbaar. We denken aan paard en ezel, paard en zebra, lama en kameel, leeuw en 
tijger, leeuw en luipaard, dolfijn en orka, schaap en geit, grizzly en ijsbeer,… Gezien de zeer kleine 
genetische afstand tussen mens en chimpansee is het zeer goed mogelijk dat ook een mens-
chimpanseehybride kan geboren worden. De vraag is dan wat de morele status van die kruising zou 
zijn. 
Het huidige antropocentrisme creëert een dubbelzinnigheid met betrekking tot de morele status van 
een mens-chimpanseehybride. Men zou dat kunnen oplossen door te stellen dat die hybriden ook 
het basisrecht krijgen, of men kan stellen dat ze niet het basisrecht krijgen. Maar elk van deze twee 
keuzes introduceert een arbitrair element. En een ethiek die kwetsbaar is voor extra arbitraire 
elementen, staat zwakker dan een ethisch systeem met minder arbitraire elementen. Want met 
extra arbitraire elementen in een ethiek, wordt het risico op opportunisme groter.   
4) Het duidelijkste argument is de vaststelling dat volgens het huidige Darwinistische 
wetenschappelijke wereldbeeld er geen ‘essentie’ verbonden is aan een biologische soort. Er is niet 
iets waardevols dat alle en alleen individuen van een bepaalde soort bezitten. Er is bv. geen 
‘belangen-gen’ dat ervoor zorgt dat enkel de wezens met dat gen complexe belangen hebben. Een 
verwijzing naar de soort is een verwijzing naar genen of uiterlijk, en de kern van bv. het antiracisme 
zegt dat genen en uiterlijk niet moreel relevant zijn. Het niet hebben van een staart of het niet 
hebben van genen voor bv. de groei van vleugels, zijn geen geldige redenen om rechten te krijgen. 
 
Eigenlijk hebben in onze West-Europese samenleving niet alle menselijke wezens het basisrecht. Zo 
worden pasbevruchte menselijke embryo’s (die het volledige genoom van een Homo sapiens 
hebben) gebruikt voor stamcelonderzoek en –therapie. Men rechtvaardigt dat door te stellen dat 
deze embryo’s nog geen gevoelens hebben en nog geen bewustzijn hebben ontwikkeld. Enkel de 
voelende Homo sapiens heeft dus het basisrecht. De meesten onder ons stellen dus eigenlijk twee 
eigenschappen voorop: ‘kunnen voelen’ en ‘behoren tot de mensensoort’.  
Dit extra criterium ‘voelen’ heeft een vage grens. Denk maar aan de abortusdiscussie, waarbij het 
onduidelijk is vanaf wanneer een menselijke embryo gevoelens heeft. Dus zelfs in de 
mensenrechtenethiek worden we geconfronteerd met een vage grens. De aanwezigheid van een 
vage grens ondermijnt nog niet onze mensenrechtenethiek. De mensenrechten blijven overeind, ook 
al weten we niet op welk moment precies het bewustzijn intreedt bij een foetus. Dus vage grenzen 
zijn niet zo heel erg voor een ethiek. Maar de vraag is waarom men er het criterium Homo sapiens 
bijneemt. Waarom zouden we een extra, zeer arbitrair en vergezocht criterium toevoegen aan onze 
ethiek? Waarom zouden we een extra criterium toevoegen waardoor er een andere, potentieel vage 
grens bij kan komen? Met bovenstaande vier argumenten is het beter om het criterium ‘behoren tot 
de mensensoort’ te laten vallen, en enkel het criterium ‘kunnen voelen’ over te houden.  



We zullen nu vier argumenten geven waarom dit laatste criterium wel degelijk moreel belangrijk is. 
Elk argument is in feite gebaseerd op een belangrijke normatief ethische stroming (bv. 
deugdenethiek), en bestaat telkens uit twee uitgangspunten: een objectieve vaststelling en een 
normatief waardeoordeel. De eerste twee argumenten zijn we reeds tegengekomen in de bespreking 
van het rechtvaardigheidsprincipe van welzijn. 
1) Deugdenethiek en zorgethiek  

A) We kunnen (op een zinnige wijze) empathie voelen met alle voelende wezens. Met niet-
voelende wezens kunnen we geen empathie voelen. 

B) Het ontwikkelen van de deugd van empathie (mededogen) is moreel belangrijk. Als we 
meer en meer empathie voelen voor meer en meer voelende wezens, ontwikkelen we de 
deugd van empathie, en dat is goed. 

2) Gevolgenethiek en sociale contractethiek 
A) Ik vind mijn eigen welzijn (gevoelens) belangrijk voor mij.  
B) Onpartijdigheid is moreel belangrijk. We kunnen hier het gedachtenexperiment van 

onpartijdigheid toepassen. Stel bijvoorbeeld dat je geboren zult worden als ofwel een 
mens (bv. een mentaal gehandicapte), ofwel een varken ofwel een plant. Je weet dat ik 
straks één van die drie ga opeten. Je mag kiezen wie ik zeker niet mag opeten. Je weet 
ook dat volgens de huidige wetenschappelijke kennis een plant waarschijnlijk geen 
gevoelens en welzijn heeft. Indien je rationeel bent en bezorgd bent om je welzijn, zou je 
moeten beslissen dat ik niet de mens noch het varken mag eten. Want als jij de plant zult 
zijn en als ik de plant kwets, zul jij daar niets van voelen.  

3) Plichtsethiek en rechtenethiek 
A) Voelende wezens zijn wezens die complexe belangen hebben en die belangen subjectief 

kunnen gewaarworden. 
B) Het beschermen van belangen door middel van rechten, is moreel belangrijk. Een recht is 

niets anders dan een bepaalde manier van een bescherming van een belang.  
Er is dus een niet-vergezochte koppeling tussen rechten, belangen en gevoelens.  

4) Ethiek van verwondering en bescherming van zeer bijzondere dingen. 
A) Het hebben van een bewustzijn is iets heel bijzonder in het heelal. Het is veel specialer 

dan het hebben van de genen van een willekeurige soort.  
B) Het beschermen van zeer bijzondere dingen, is moreel belangrijk.  

Uit deze vier argumenten kunnen we concluderen dat ‘voelen’ het centrale criterium is, en dat het 
verantwoord en zinvol is om alle voelende wezens het basisrecht te geven. Een voelend wezen is een 
wezen dat de mogelijkheid heeft ontwikkeld om te kunnen voelen, en deze mogelijkheid nog niet 
definitief verloren heeft. Wetenschappers vermoeden dat gewervelde dieren en misschien ook 
inktvissen en kreeften waarschijnlijk kunnen voelen van zodra hun complex zenuwstelsel werkzaam 
is. 
Dit principe van respect (het basisrecht van voelende wezens) weegt veel sterker door dan het 
principe gebaseerd op tolerantie (getolereerde keuzegelijkwaardigheid in zorgverlening), dat op zijn 
beurt een klein beetje zwaarder weegt dan het principe gebaseerd op empathie en onpartijdigheid 
(rechtvaardige verdeling van levenskwaliteit). Met andere woorden, als er een conflict is tussen het 
principe van rechtvaardige verdeling van levenskwaliteit en het principe van het basisrecht, dan gaat 
het basisrecht meestal domineren (behalve bij extreme situaties waarbij er een bijzonder 
onrechtvaardige verdeling van levenskwaliteit zou zijn en men dat kan oplossen door het basisrecht 
niet veel te schenden). 
Het basisrecht is dus een erg sterk ethisch principe. Toch is er nog een ander principe, dat zwaarder 
doorweegt. Onze intuïtie zegt dat een leeuw nog wel op een zebra mag jagen. De zebra wordt door 
de leeuw nochtans gebruikt als louter middel (voedsel) voor de eigen vitale behoeften. Wat is het 
verschil tussen de jacht van een leeuw en orgaantransplantaties? Bij orgaantransplantaties doodt 
men een voelend wezen (bv. een mens, een varken,…) en gebruikt een deel van diens lichaam 
(orgaanweefsel), neemt het op in het eigen lichaam (door een chirurgische operatie), met als doel te 



blijven leven. Maar ook de leeuw doodt een voelend wezen en gebruikt een deel van diens lichaam 
(spierweefsel), neemt het op in het eigen lichaam (door het op te eten), met als doel te blijven leven. 
Het verschil tussen een levensnoodzakelijke orgaantransplantatie voor een zieke patiënt en de 
levensnoodzakelijke jacht van een leeuw, is dat de leeuw door de natuur (evolutie) is aangepast en 
afhankelijk geworden van prooidieren om te overleven. Voor de leeuw is de jacht dan ook een 
instinct, terwijl we moeilijk van een instinct kunnen spreken bij de chirurg die een 
orgaantransplantatie uitvoert.  
Dit verschil heeft verstrekkende gevolgen. We zouden eigenlijk die ethische regels moeten naleven 
die volledig veralgemeenbaar zijn, wat wil zeggen dat als iedereen die regel zou volgen en 
consequent zou toepassen, er geen onwenselijke gevolgen zullen zijn. Stel dat we elke vorm van 
vleesconsumptie willen verbieden, en dan ook consequent de jacht van de leeuw zouden willen 
verhinderen. En niet alleen de jacht van de leeuw, maar ook van elk ander dier dat voor zijn 
overleven afhankelijk is van vlees. Dan zouden alle roofdieren moeten uitsterven. En dan gaat de 
competitie tussen prooidieren toenemen, waardoor ook veel prooidieren gaan uitsterven. Dan zou 
de biodiversiteit drastisch dalen. En zoiets willen we niet.  
Dus vandaar dat we een extra, dominerend principe moeten invoeren: alle voelende wezens die door 
de natuur aangepast zijn en afhankelijk zijn geworden van het gebruik van prooidieren om te 
overleven, mogen nog wel prooidieren doden en opeten. De leeuw mag dus nog jagen op dieren, 
maar de mens mag dat niet, want de mens hoeft geen dierlijke producten te eten om te overleven.  
Dit dominerende principe is een afgeleide van het volgende basisprincipe dat het belang van 
biodiversiteit weergeeft. 
 
5) De intrinsieke waarde van biodiversiteit. Biodiversiteit voor een ecosysteem is vergelijkbaar met 
welzijn voor een voelend wezens: beiden zijn intrinsiek waardevolle eigenschappen van een entiteit 
(ecosysteem, voelend wezen) dat uniek en onvervangbaar is. Daarom moeten we de biodiversiteit 
(verscheidenheid aan levensvormen) beschermen. 
 
Intrinsieke waarde verwijst naar het doel (de uiteindelijke reden) van ons handelen. Dat doel kunnen 
we nagaan met een vragenreeks. Een voorbeeld: waarom is het belangrijk dat we een gewonde 
persoon helpen? Om zijn leed te verzachten. Waarom is het belangrijk om iemands leed te 
verzachten? Omwille van diens welzijn. Waarom is welzijn belangrijk? Daarom! Als men dus geen 
ander antwoord meer kan geven, behalve een “Daarom!”, dan heeft welzijn intrinsieke waarde of 
doel-op-zich-waarde. Welzijn is een doel op zich, en in ons handelen willen we het welzijn van 
anderen respecteren. 
Maar er is meer: een persoon is niet louter een drager van welzijn. Elke persoon is uniek en 
onvervangbaar. Elke persoon heeft dus ook een uniciteitswaarde. Vergelijk het met vriendschap: een 
vriend is niet te vervangen. Als een vriend sterft, kun je hem niet zomaar vervangen door iemand 
anders. Er is altijd een verlies. 
Een voelend wezen of een persoon heeft een uniciteitswaarde die we moeten respecteren, en 
daarnaast heeft het ook een welzijn dat intrinsiek waardevol is. Een persoon heeft dus twee 
waarden. En bij de natuur is het gelijkaardig. De natuur is de verzameling van alle levende wezens en 
van alle interacties die die wezens onderling en met hun omgeving hebben. Net als een persoon is 
ook een natuurgebied (een ecosysteem) uniek en onvervangbaar. Een natuurgebied heeft een 
uniciteitswaarde. Als een bos verloren gaat, en men plant elders een even groot bos ter 
compensatie, dan is dat niet hetzelfde. Er is iets verloren gegaan, en dat iets noemen we de 
uniciteitswaarde. Een bos kan men dus niet zomaar vervangen.  
De natuur heeft geen bewustzijn, en dus ook geen welzijn. Maar toch heeft – net als een persoon – 
ook de natuur een eigenschap die intrinsiek waardevol is: de biodiversiteit. De biodiversiteit van de 
natuur is dus analoog aan het welzijn van een persoon: beiden zijn een doel op zich.  
Die analogie tussen de waarden van een persoon en de waarden van een natuurgebied kunnen we 
verder doortrekken met een vijftal vergelijkingen. 



1) De biodiversiteit is een samenvattende term die de variatie aan planten- en diersoorten, 
populaties, landschappen, genen, ecologische processen,… omvat. Biodiversiteit is dus niet enkel het 
aantal soorten. Zo ook bestaat het welzijn niet enkel uit (lichamelijk) genot, maar omvat het ook 
gevoelens van vreugde, het vervullen van wensen, de afwezigheid van pijn, angst en stress,… 
Biodiversiteit is een brede, vage term, maar dat geldt dus ook voor het begrip welzijn. Net zoals bij 
welzijn belet dergelijke vaagheid ons niet om de waarde van biodiversiteit te respecteren. 
2) Als er soorten uitsterven, daalt de biodiversiteit en is dat een aanwijzing dat het niet goed gaat 
met de natuur. Zo ook is een verlies aan welzijn van een persoon een aanwijzing dat het niet goed 
met hem gaat. We kunnen hier een volgende vergelijking maken. Een soort uitroeien is schadelijk 
voor de biodiversiteit van de natuur, net zoals iemand een slag in het gezicht geven schadelijk is voor 
het welzijn van die persoon. Het uitroeien van de blauwe vinvis is dan ongeveer even erg als het 
uitsterven van bv. de mens, net zoals iemand op zijn linkerwang slaan ongeveer even erg is als 
iemand op zijn rechterwang slaan. Dat wil niet zeggen dat een wang of een soort op zich waardevol 
zijn. Een soort is niets meer dan een abstract begrip, een verzameling van wezens die onderling 
vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Een dergelijke abstracte verzameling kan moeilijk 
intrinsieke waarde hebben. Maar toch blijft het uitsterven van een soort heel erg omdat de 
biodiversiteit een intrinsieke waarde heeft. 
3) De biodiversiteit heeft een nutswaarde voor ons, maar naast die nutswaarde heeft het ook een 
eigen intrinsieke waarde. Hetzelfde geldt voor het welzijn: het welzijn van een werknemer heeft een 
nutswaarde voor de werkgever, omdat die werknemer dan beter zijn werk doet als hij zich goed 
voelt. Maar naast die nutswaarde heeft welzijn een nog veel belangrijkere intrinsieke waarde. Enkel 
iemands welzijn verhogen om hem zo beter te doen presteren, zou niet verantwoord zijn. 
4) Daar we niet altijd goed weten hoe we het welzijn van een persoon kunnen verhogen tot voorbij 
een bepaald niveau van basiswelzijn, gaat het er vooral om dat we niemand mogen kwetsen, dus dat 
we niet iemands welzijn mogen verlagen. Zo ook is het bij biodiversiteit onze eerste plicht om het 
verlies aan biodiversiteit te stoppen (zeker nu blijkt dat de mens de grootste bedreiging van de 
biodiversiteit vormt). We hebben dus niet de plicht om bv. via genetische manipulatie nieuwe 
soorten te creëren om zo de biodiversiteit te verhogen. Dergelijke strategie kan gevaarlijk zijn en 
onvoorziene nadelige gevolgen hebben. Hetzelfde geldt voor iemands welzijn: er zijn grenzen aan 
onze pogingen om iemands welzijn te verhogen. Als ik bv. graag lees, zou ik bv. iemand kunnen 
verplichten om ook te lezen, in de verwachting dat dat zijn welzijn zal verhogen. Maar als blijkt dat 
die persoon niet graag leest, dan heb ik niet goed bijgedragen aan zijn welzijn. We hebben dus niet 
de plicht om zomaar wat te proberen om iemands welzijn te verhogen, en hetzelfde geldt voor de 
biodiversiteit. 
5) In het verleden heeft de natuur te maken gehad met ernstige crisissen waardoor de biodiversiteit 
sterk daalde en talrijke soorten uitstierven zonder dat wij daar verantwoordelijk voor waren. Dat is 
echter geen geldig argument om de huidige biodiversiteitscrisis niet aan te pakken. Want ook 
personen worden vaak geplaagd door allerlei ziektes, en dit feit geeft ons geen vrijgeleide om 
iemands welzijn te veronachtzamen. Bovendien: in de huidige biodiversiteitscrisis sterven soorten 
uit, waardoor elke verdere evolutie van die soorten belet wordt. Het behoud van biodiversiteit is dus 
niet hetzelfde als het willen stopzetten van natuurlijke evolutie. Soorten evolueren, maar niet als ze 
uitsterven. 
 
Naast voelende wezens en natuurgebieden zijn ook levende wezens die niet kunnen voelen ook nog 
tot op zekere hoogte waardevol en belangrijk. Dat brengt ons bij een volgend principe. 
 
6) Het basisrecht van levende wezens (planten en wezens die complexe belangen hebben): niet-
voelende levende wezens krijgen het recht om niet gedood of gekwetst te worden voor onze 
luxebehoeften. We mogen nog wel planten doden voor vitale behoeften en basisbehoeften (zoals 
kennis, onderwijs,…) 
 



Een rechtvaardiging van dit principe komt door het feit dat levende wezens zoals planten, die 
waarschijnlijk niet kunnen voelen, toch nog complexe belangen hebben. Ze kunnen hun belangen 
niet gewaarworden, maar ze beschermen wel zichzelf, ze gaan actief op zoek naar voedsel of 
zonlicht, ze passen zich aan de omgeving aan,…. En volgens wetenschappelijk onderzoek hebben 
sommige planten vormen van communicatie en (onbewuste) zelfherkenning. Planten kunnen dus 
meer dan wat men denkt. Daarom is het aangewezen om planten ook tot op zekere hoogte rechten 
toe te kennen. Zo zouden we planten niet meer mogen doden voor luxe. Een boom omhakken om er 
reclamepapier van te maken, mag dan niet. Maar men mag nog wel een boom omhakken om er een 
goed boek voor de bibliotheek van te maken, want kennis is een basisbehoefte. 
Er zijn vage grenzen tussen vitale behoeften (overlevingsbehoeften zoals voedsel, lucht,…), 
basisbehoeften (zoals kennis, sociaal contact, plezier, liefde,…) en luxebehoeften. En daarnaast zijn er 
ook vage grenzen tussen de vermogens (de niveaus van complexiteit) van levende wezens. Sommige 
wezens, zoals insecten, hebben al wel een zenuwstelsel, maar het is nog niet zeker of het daarom 
voelende wezens zijn. En bij planten zien we bomen en struiken die vormen van communicatie 
hebben versus kleine eencellige levensvormen. De behoeften vormen een gradatie, en men kan deze 
gradatie koppelen aan de gradatie van vermogens (complexiteit) van levende wezens. Des te 
complexer het levend wezen, des te minder we ermee mogen doen wat we willen.  
 
Als we de bovenstaande principes bekijken, dan stellen we vast dat ze in de realiteit vaak 
geschonden worden. We zien dat het gedrag van vele mensen niet altijd overeenstemt met deze 
principes. Het zevende en laatste principe geeft weer hoe we ons moeten verhouden tegenover die 
mensen die gedrag vertonen dat in strijd is met bovenstaande ethiek.  
 
7) Herstellende rechtvaardigheid. Streef naar verzoening, vergeving en geweldloosheid in plaats van 
vergelding en straf. Ontwikkel hierbij een gevoel van universele liefde, een betrokkenheid bij alle 
leven, zelfs met mensen die immorele handelingen doen. Dus beschouw niemand als vijand, probeer 
niemand te haten of te minachten, wat ze ook doen. Heb empathie en liefde, ook voor daders.  
 
Volgens de recente neurologische wetenschap zou het best kunnen dat de vrije wil een illusie is die 
gecreëerd wordt door ons brein. Maar als er geen echte vrije wil is, is er ook geen echte 
verantwoordelijkheid en geen schuld. Wat er wel is, zijn universele behoeften en gevoelens. Ook een 
dader werd tot zijn daad gedreven door universele behoeften en gevoelens die we kunnen 
herkennen in onszelf. Dat laat toe om empathisch, mededogend contact te maken, ook met daders. 
En dat geeft daders de opening om mededogend contact te maken met anderen.  
Als er geen verantwoordelijkheid, schuld en vrije wil is, zijn vergelding en straf zinloos. Het enige wat 
wel zinvol is, is het zoeken naar strategieën die de universele behoeften van alle betrokkenen 
(slachtoffers, daders, onszelf) kunnen vervullen. Hiervoor zijn methoden mogelijk zoals geweldloze 
communicatie en bemiddeling volgens een herstellende rechtvaardigheid.  
Onze eigen houding tegenover daders is belangrijk. Men kan dat gevoel van liefde en betrokkenheid 
met daders vergelijken met de onvoorwaardelijke liefde van een liefhebbende moeder, wiens kind de 
meest verschrikkelijke dingen doet. Die moeder zal trachten haar kind te stoppen, ze zal hem niet 
zomaar vertrouwen, ze kan zelfs fysiek geweld gebruiken, maar ze zal hem nooit minachten of haten. 
Als die moeder fysiek geweld gebruikt, is dat beschermend geweld, met als doel anderen te 
beschermen. Beschermend geweld staat lijnrecht tegenover vergelding of straffend geweld, dat 
gedreven wordt door wraak, haat of minachting. Hier is het de intentie die het verschil uitmaakt.  
Een moordenaar kan men nog wel opsluiten, maar dan niet om hem te straffen, maar wel om de 
samenleving te beschermen tegen het risico op bepaald gevaarlijk gedrag van hem. In die gevangenis 
zou de moordenaar hulp en steun moeten krijgen om zo terug op een gezonde manier in de 
samenleving te kunnen.   
De vraag in hoeverre we geweld mogen gebruiken om onrecht te stoppen, is moeilijk te 
beantwoorden. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de intentie een grote rol speelt. Indien een 
beschermer probeert om gevaarlijk gedrag van een dader te stoppen, en hij gebruikt daarbij een 



strategie die de dader fysiek of emotioneel kan kwetsen, dan kunnen we niet zeggen dat die vorm 
van geweld onverantwoord was, op voorwaarde dat die beschermer een gevoel van liefde, empathie 
en respect heeft voor de dader. Elke actie die we ondernemen om onrecht te stoppen, zou gepaard 
moeten gaan met dergelijk gevoel van mededogen voor de dader.  
We mogen nooit onderschatten hoe goed het is om levens te redden en onrecht te stoppen. We 
mogen ook nooit onderschatten hoe ernstig het is om iemand fysiek of emotioneel te kwetsen, of om 
niet in te grijpen als er ergens onrecht is. Als we proberen om dat goede af te wegen tegen het 
negatieve van het gebruik van geweld, dan breekt onze “morele weegschaal” als het ware in stukken. 
We zijn niet in staat om te oordelen. De enige gids die we hebben, is dat gevoel van mededogen, ook 
voor de tegenpartij. Men zou dat gevoel van mededogend respect kunnen vergelijken met het 
aanvoelen dat we zouden hebben als die dader die nu immorele dingen doet, vroeger onze beste 
vriend op school was geweest. Dan zullen we niet snel geneigd zijn om hem te haten en onnodig 
geweld te gebruiken tegen hem. Die persoon op zich zullen we niet haten, maar dat bepaalde 
immorele gedrag van hem kunnen we wel haten. En we zullen dan niet enkel de bedreigde 
slachtoffers beschermen, maar we zullen ook het morele zelf van de dader beschermen tegen zijn 
eigen immorele gedrag.  
 
 

 
3 praktische maatregelen 
 
In wat volgt zullen we drie belangrijke maatregelen voorstellen die je kunt doen om de 7 ethische 
basisprincipes na te streven. Alle drie maatregelen zijn positief omwille van meerdere redenen. Het 
zijn win-winsituaties. 
 
1) Een veganistische levenswijze. Vermijd het gebruik van dieren (voor vermaak, amusement, 
voedsel, dierproeven, kleding,…) en dierlijke producten (vlees, vis, zuivel, eieren, leder, wol, bont,…). 
 
Deze maatregel is goed omwille van de volgende vijf redenen. 
a) Het basisrecht van voelende wezens wordt gerespecteerd als we die wezens niet meer gebruiken 
als louter middel. Net als mensen mogen we ook andere voelende dieren niet verhandelen, bezitten, 
gebruiken als slaven, vermoorden, verkrachten, uitbuiten, slachten, opeten,… Wij mensen kunnen 
perfect gezond leven met een plantaardig voedingspatroon. Dat zeggen de grootste 
voedingsdeskundigenorganisaties zoals de American Dietetic Association. Zo kan men bij 
vegetarische en veganistische organisaties alle informatie vinden voor een goed geplande 
veganistische voeding die voorziet in alle belangrijke voedingsstoffen, voor alle mensen (inclusief 
zwangere vrouwen, baby’s, topsporters,…). Veganisme respecteert dus het vierde ethische 
basisprincipe. 
b) De productie van dierlijke producten in de veeteelt creëert ernstige gezondheidsrisico’s door het 
introduceren van nieuwe ziektes (antibioticaresistente bacteriën, griepvirussen) of het verspreiden 
van ziektekiemen. Veganisme respecteert dus het tweede ethische basisprincipe, want volgens de 
gedachtenoefening van onpartijdigheid zou men liever niet iemand willen zijn die ziek wordt door de 
veeteelt.  
c) De overdadige consumptie van dierlijke producten, zoals in het westen, verhoogt het risico op 
talrijke chronische ziektes op lange termijn (hart- en vaatziekten, diabetes, vormen van kankers,…) en 
acute voedselvergiftigingen op korte termijn (salmonella, E.coli,…). 
d) De veeteelt verbruikt veel granen en andere eetbare gewassen. Zo gebruikt men 7 kg graan voor 
de productie van 1 kg rundsvlees. De huidige intensieve veeteelt is een ernstige vorm van 
voedselverspilling, waardoor de voedselcrisis verscherpt. Een oplossing voor de voedselzekerheid 
wordt bemoeilijkt. Een wereldwijde veganistische-biologische landbouw (zonder gebruik van 
kunstmest en dierlijke mest), is waarschijnlijk haalbaar en kan efficiënter alle mensen voeden. 



Veganisme respecteert dus het tweede ethische basisprincipe, want vleesconsumptie schendt een 
rechtvaardige verdeling van levenskwaliteit, omdat het een vorm van voedselverspilling is, terwijl er 
honger in de wereld is. 
e) Volgens wetenschappelijk onderzoek is de veeteelt waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het 
verlies aan biodiversiteit, en draagt ze zeer sterk bij aan vele andere lokale en mondiale 
milieuproblemen zoals klimaatopwarming, verzuring, overbemesting, ontbossing, overbevissing,… 
Veganisme heeft een veel lagere milieu-impact. Veganisme respecteert dus het vijfde basisprincipe 
dat zegt dat we de biodiversiteit moeten beschermen. 
 
2) Sober leven in vrijwillige eenvoud. Beperk het gebruik van luxe, en consumeer minder. Schenk 
daarbij meer geld aan goede doelen.  
 
Deze maatregel is goed omwille van de volgende vijf redenen. 
a) De productie en consumptie van luxe creëert een onnodig hoge ecologische impact. We hebben 
het hier vooral over luxeproducten met een hoge ecologische voetafdruk. Enkele toppers van 
dergelijke luxe zijn: terreinwagens, verre vliegtuigreizen, jacuzzi’s, vlees, bont,… Consuminderen is 
dus beter voor het milieu en de biodiversiteit, en respecteert daardoor het vijfde ethische 
basisprincipe. 
b) Het kopen van luxe is bijzonder inefficiënt in het bestrijden van armoede. Het is beter dat geld 
rechtstreeks te investeren in bv. ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, opvangcentra, groene 
technologie… We hebben het hier vooral over erg dure luxeproducten. Enkele toppers van dergelijke 
luxe zijn: dure of overbodige kleding, juwelen, elektronische gadgets, cosmetica,… Soberder leven 
respecteert dus het tweede basisprincipe van rechtvaardigheid, omdat het extra genot van de 
consumptie van luxe niet opweegt tegenover het extra welzijn dat een arme persoon krijgt als hij/zij 
meer basisbehoeften kan vervullen. 
c) Uit psychologisch onderzoek blijkt dat het hebben van luxe het eigenbelang kan activeren en 
iemands ethische waarden en gevoelens zoals solidariteit en empathie kan verminderen. We hebben 
het hier vooral over luxeproducten met een hoge sociale statuswaarde, die door reclame gepromoot 
worden. Blootstelling aan dergelijke luxe kan ervoor zorgen dat mensen meer aan zichzelf denken 
dan aan anderen, dat ze minder betrokken zijn bij de ander, en dat ze meer beslissingen nemen ten 
voordele van het eigenbelang en ten nadele van hun sociale verantwoordelijkheid. Verder kan de 
blootstelling aan luxe de sociale norm creëren dat het goed is om eigenbelang na te streven voorbij 
een basisniveau van comfort, zelfs als dat ten koste gaat van anderen. Luxe schendt dus het tweede 
ethische basisprincipe. 
d) Levende wezens hebben complexe belangen. Om die belangen te respecteren, mogen we levende 
wezens niet doden voor onze luxebehoeften. Dit is het zesde ethische basisprincipe. Voor onze 
basisbehoeften mogen we nog wel planten doden.  
e) Vele luxeproducten worden ook gemaakt in erbarmelijke arbeidsomstandigheden, met veel 
uitbuiting van arbeiders. Het is dan niet goed om die bedrijven en hun praktijken financieel te 
steunen door hun luxeproducten te kopen. Men kan beter financiële steun geven aan organisaties 
die ijveren voor sociale rechtvaardigheid, zorgverlening,... 
 
3) Investeer in vrijwillige gezinsplanning. Creëer rechtvaardige voorwaarden voor een vrijwillige 
zwangerschapsbeperking, vooral in arme landen. Schenk geld aan organisaties die werken rond 
seksuele en reproductieve gezondheidszorg. 
 
Deze maatregel is goed omwille van de volgende vijf redenen. 
a) Miljoen vrouwen hebben geen toegang tot goede diensten voor gezinsplanning, zoals 
gezondheidsklinieken en voorbehoedsmiddelen. In vele arme landen zijn er talrijke onnodige 
medische barrières voor vrouwen. Als ze er al geld voor hebben, moeten vrouwen aan allerlei 
belachelijke voorwaarden voldoen om een voorbehoedsmiddel voorgeschreven te krijgen. Er is veel 
desinformatie over seksuele en reproductieve gezondheid. Religieuze instanties zoals het Vaticaan 



zijn tegen condooms. In patriarchale culturen hebben vrouwen niets te zeggen over hun eigen 
lichaam. En door dit alles worden elk jaar 80 miljoen vrouwen onvoorzien zwanger. Bijna de helft van 
die zwangerschappen is ongewenst. En als die zwangerschappen snel op elkaar volgen, kan dat leiden 
tot moedersterfte, vrouwen die sterven op het kraambed. Als vrouwen hun zwangerschappen 
kunnen plannen, dan krijgen ze meer sociale en economische kansen. Gezinsplanning respecteert 
dus het tweede basisprincipe, want volgens de gedachtenoefening van onpartijdigheid zou je liever 
niet een vrouw willen zijn die ongewenst zwanger wordt. 
b) Ook kinderen lijden en sterven door de ongewenste zwangerschappen. Ongeveer een miljoen 
baby’s zouden per jaar gered kunnen worden als de opeenvolgende zwangerschappen bij een vrouw 
met minstens twee jaar gespreid worden.  
c) Gezinsplanning is zeer interessant voor armoedebestrijding. Een ongewenste zwangerschap kan 
leiden tot veel extra kosten voor een arm gezin. 1 euro investeren in gezinsplanning kan 10 euro 
besparen in andere sociale uitgaven.  
d) Door een te sterke bevolkingsgroei zal de druk op toekomstige generaties toenemen. Er zullen dan 
meer conflicten zijn rond water, voedsel en grondstoffen. Door het voorkomen van ongewenste 
zwangerschappen helpt vrijwillige gezinsplanning om de bevolkingsgroei af te remmen en uiteindelijk 
een bevolkingskrimp te bekomen (omdat het vruchtbaarheidscijfer kan dalen tot onder het niveau 
van 2,1 geboortes per vrouw). Een te sterke bevolkingsgroei of een te grote wereldbevolking zijn 
schendingen van het tweede ethische basisprincipe, want volgens de gedachtenoefening van 
onpartijdigheid zou je liever niet willen geboren worden in een wereld waar erg veel 
grondstoffenschaarste en concurrentie is. 
e) De bevolkingsfactor speelt (naast consumptie en vervuilende technologieën) ook een belangrijke 
rol in zowat elk mondiaal milieuprobleem. Des te meer mensen er zijn, des te meer grondstoffen 
men nodig heeft en des te hoger de milieu-impact van de mens op de Aarde wordt. Om het klimaat 
en de biodiversiteit te beschermen, is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat de mensenbevolking 
niet te groot wordt. Investering in vrijwillige gezinsplanning in het Zuiden kan de milieu-impact nu en 
in de toekomst verminderen. Investeren in gezinsplanning respecteert dus het vijfde basisprincipe 
om de biodiversiteit te beschermen. 
 
Meer info: stijnbruers.wordpress.com 


