Rechten van dieren versus
rechten van dieven
Bel 114 en red een dier. De
zogenaamde animalcops
trekken zich sinds kort exclusief het leed aan van dieren in
nood. Zo economisch slecht
gaat het dus in Nederland
kennelijk ook weer niet. Sorry
Europese Unie: geen geld
meer voor het Europese noodfonds, onze
prioriteit ligt bij de onderdrukking van de
dwergkonijn of de langharige geit.
Zonder verder Áauw te willen doen over het
belang om voor dieren op te komen, denkbaar was dat andere problemen prioriteit
zouden worden gegeven. Problemen genoeg
dacht ik zo. Het gebeurt immers nog te vaak
dat burgers vinden dat de overheid in haar
primaire taken tekort schiet.
Dit kabinet wil echter dat burgers meer eigen
verantwoordelijkheid nemen. Het gaat niet
om harde bezuinigingen alleen, maar ook
om een mentaliteitsverandering te weeg
brengen. Kom op voor je zelf, de overheid is
er niet voor al uw problemen. Op zich zelf
prima. Tegen “meer `eigen verantwoordelijkheid’ zal niemand tegen zijn, maar van
belang is wel dat voorkomen moet worden
dat bepaalde kerntaken van de overheid
deels worden overgeheveld naar de burger.
Dat geldt dus ook voor het toepassen van
geweld.
Die discussie is actueel naar aanleiding van
de mishandeling van een persoon door vier
mannen. Kennelijk werd een sportvereniging
veelvuldig geteisterd door diefstallen. Vier
mannen waren dat beu en stonden op de uitkijk. Met succes. Zij zijn er uiteindelijk in geslaagd een verdacht persoon aan te houden.
Helaas is het verhaal een stuk verder gegaan.
Wat zich vervolgens heeft afgespeeld moet

nog worden vastgesteld. Feit
is dat de vermeende dief in
coma is geraakt en dat een van
de mannen nog steeds vastzit
voor poging tot doodslag.
Als van burgers verwacht dat
ze meer eigen verantwoordelijkheid mogen nemen, bijvoorbeeld als het
gaat om de bescherming van lijf en goed, dan
zal dat vaker tot escalaties gaan leiden. In dit
geval: een ongetwijfeld goedwillende burger
verblijft nu in een cel en de familie van een
comapatient die voor het ergste moeten vrezen.
Dit kabinet benadrukt naar aanleiding van
het incident dat burgers zich nu eenmaal
moeten verdedigen. Verdedigen is echter
iets anders dan molesteren. Medelijden met
de persoon die in coma ligt lijkt er alom niet
te zijn. Zelfs sommige politici laten dat expliciet op dubieuze wijze weten via Twitter. Een
verkeerd signaal en bovendien niet erg respectvol richting familie van het slachtoffer.
Nederland zakt daarmee af naar een bedenkelijk niveau. Het voor eigen rechter spelen,
was zelfs ruim twee eeuwen geleden onder
koning Lodewijk Napoleon in 1809 bij wet
strafbaar gesteld. Het was een tijd zonder
auto, telefoon, Àlm of twitter. Maar kennelijk
wel een tijd waarin het gevaar werd onderkend dat burgers naar eigen inzicht geweld
toepassen. In deze moderne tijd wordt door
dit kabinet de klok meer dan twee eeuwen
teruggedraaid. We leven per saldo dus weer
in de middeleeuwen.
Geen animalcop die dat beeld kan veranderen.
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