
Schnabel

Het doden van dieren: een sociologische visie op wat
sociaal kan en a-sociaal is geworden
Prof. dr. P. Schnabel

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag

Sociologen en dieren

De belangstelling voor bet dier is in de sociologie altijd klein geweest. Voor een socioloog
is dat ook zo vanzelfsprekend dat dit hem niet eerder. opvalt dan wanneer hij wordt
gevraagd na to denken over de sociologie van bet dier en meer in bet bijzonder nog over de
sociologie van bet doden van dieren. Het past bij de aard van. bet vak om dan met
onmiddellijk daarmee to beginnen, maar eerst de vraag to beantwoorden waarom die
aandacht in alle opzichten zo beperkt is gebleven.

Het antwoord op die vraag moet gezocht worden in de geschiedenis van bet vak en in
de aard van bet object van de eerstebelangstelling van sociologen. Hoewel bet niet moeilijk
is de sociologie een geschiedenis tot in de oudheid to geven, begint bet vak zich toch pas
in bet begin van de negentiende eeuw to ontwikkelen. Ruim voor Darwin en dat verklaart
meteen waarom niemand er in de nadagen van de verlichting ook maar aan gedacht zal
hebben de dieren to betrekken in bet denken over bet sociale leven en de organisatievormen
die mensen in de loop van de geschiedenis bedacht en gemaakt hebben, of beter gezegd,
samen en onbewust met elkaar gemaakt hebben en vervolgens individueel en bewust zijn
gaan overdenken. Kan bet ook anders? Is bet zo goed? Zou bet beter kunnen?

Dieren hadden in dat discours geen plaats, nu nog niet eigenlijk. Zelfs toen Darwin's
theorieen over de principes van de evolutie ook in de sociologie en in de sociale filosofie
ingang hadden gevonden, werden ze niet gebruikt om bet gemeenschappelijke van mens en
dier to laten zien en empirisch to onderzoeken, maar als metafoor om verschillen in succes
en ontwikkelingsniveau tussen mensen, samenlevingen en culturen to kunnen begrijpen.
Alles wees er immers op dat de wetten van de natuur of een analogon daarvan ook daar
werkzaam zouden zijn. Latere sociologen verzetten zich tegen dit determinisme en
probeerden juist bet eigene van bet sociale leven to laten zien. Mensen worden wel
gevormd door hun omgeving en kunnen zich daar ook niet werkelijk aan onttrekken, maar
ze worden er toch niet helemaal door bepaald. Alleen, gezamenlijk en tegen elkaar in
veranderen ze ook weer hun omgeving en daarmee zichzelf en hun nakomelingen. Wie de
jaren zestig van de vorige eeuw bewust heeft meegemaakt, zal altijd bet gevoel houden dat
hij of zij toen in korte tijd ook zelf heel sterk veranderd is. Veel mensen hebben dat gevoel
ook in deze tijd weer, al weten ze nu veel minder zeker wat de verandering precies inhoudt
en zijn ze er niet altijd blij mee.

Sociologen zijn in bet algemeen niet geinteresseerd in de materiele aspecten van bet
menszijn - de biologie, bet lichaam - maar juist in de immateriele, de wereld van de
symbolen en instituties, van taal en cultuur, van organisaties en relaties. Een bijzondere
benadering als de sociobiologie kon zich pas ontwikkelen toen bet inzicht doorbrak dat de
materiele kant wel degelijk ook invloed heeft op de immateriele kant. Niet alles is denkbaar
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en zeker niet alles wat denkbaar is, is ook `dierbaar' in de zin van aantrekkelijk of zelfs
maar maakbaar.

De sociobiologie heeft overigens niet veel to maken met de sociologic van het dier of
van het doden van dieren. De sociologic van het dier is immers niet geinteresseerd in het
dier zelf of in de mogelijkheden van dieren onderling sociaal gedrag to vertonen (dat is
diersociologie), maar in de wijze waarop mensen naar dieren kijken, en eventueel op grond
van de betekenis die ze aan dieren toekennen, hun handelen ten opzichte van dieren
vormgeven. Soms zal dat betekenen dat ze een dier gemakkelijk en snel zullen doden - of
dat door anderen laten doen -, soms ook zal alleen de gedachte daaraan al onverdraaglijk
zijn. Het dier is hun dan lief geworden. Hoe het dier dat allemaal beleeft, weten we niet,
zelfs niet van de dieren die ons het meest nabij zijn. Dat zijn niet de apen, maar de honden
die al 15.000 jaar de trouwe begeleiders van de mens zijn en steeds meer ook leverbaar met
door de koper gewenste karaktertrekken. De sociologie van dieren is een verhaal van
mensen over de verhouding van mensen tot dieren. Het is het verhaal van de veranderende
omgang met dieren en van de veranderende opvattingen over dieren en hun recht van
bestaan. Het is daarmee vooral ook een verhaal over hoe mensen zichzelf zien en wat zij in
hun leven en in de samenleving belangrijk vinden.

De Chinese dierenencyclopedie van de Nederlanders

Hoe kijkt een Nederlander of een Nederlands gezin van nu naar dieren? Zij classificeren
dieren op een manier die in het dagelijkse leven heel effectief en efficient is, maar niets to
maken heeft met een wetenschappelijke taxonomie of met de kenmerken van dieren zelf.
De classificatie van leken is ook niet compleet, niet consistent en zelfs niet uitsluitend:
dieren kunnen afhankelijk van de omstandigheden - van wie ze zijn, waar ze zich bevinden
- in het ene of het andere hokje terechtkomen. Het meest algemene indelingscriterium is
dat van de `nabijheid' in de ruimste An van het woord: fysiek nabij, als snort dichtbij de
mens, erg aaibaar of aardig, sterk aanwezig in onze gedachten, eventueel ook ons bezit. Het
resultaat van een classificatie op dit criterium is iets dat wel bekend staat als een `Chinese
encyclopedia', waarin dieren geordend worden afhankelijk van de vraag of ze van de keizer
zijn, gegeten kunnen worden, vleugels hebben, uit Japan komett of hun eieren in de steek
laten. Ik noem maar wat en ik doe dat op gezag van de grote Zuid-Amerikaanse schrijver
J.L. Borges, bij wie ik ooit - maar ik weet niet meer waar - zo'n indeling tegenkwam.

Zonder onderzoek, maar wel op basis van veel alledaagse waarnemingen in de
samenleving waar ik zelf deel van uitmaak, kom ik tot de volgende sociologische indeling
van dieren, die - ik benadruk dat nog maar eens - niet to maken heeft met de objectieve
kenmerken van dieren. Het is een sociale en historisch bepaalde indeling, die anders is dan
honderd of vijfhonderd jaar geleden.

1. Onze eigen dieren

De eigen huisdieren, de bond, de kat, het konijn, de cavia, de goudvis, de kanarie, soms
zelfs de pony of het paard en in een enkel excentriek geval de python. Zeker voor de echte
gezelschapsdieren - maar die aanduiding is nogal subjectief, zoals iedere dierenarts weet -

geldt wat mijn Amerikaanse nichtje eens over haar Jack Russel zei: `Jack is not a pet, he is
a member of the family'. Niemand vindt het meer vreemd om op het naamplaatje aan de
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voordeur de naam van hond of kat tegen to komen, familiefoto's zijn zonder huisdier niet
compleet en de schoothondjes van Pim Fortuyn zijn onder de naam Kenneth en Carla
Fortuyn nationale idolen geworden. Op de staatsiefoto in het trappenhuis van Hotel des
Indes leken ze bijna als cadeautjes aan het Nederlandse volk over de rand van de lijst been
getild to worden.

Voor huisdieren wordt goed gezorgd en de sociale status of minstens de sociale ambitie
van een huishouden of baasje is heel goed of to lezen aan het huisdier. Humor rond
huisdieren bestaat voor een belangrijk deel uit het laten zien van een mismatch tussen dier
en baasje of juist uit een overmaat aan gelijkenis. Intuitief weet iedereen dat en het leidde
ooit tot de mooie laatste stelling bij een proefschrift: `Het feit dat een gevaarlijke hond
meestal vergezeld is van zijn baas, is zelden een geruststelling'.

Huisdieren zijn niet zo maar inwisselbaar, soms zelfs helemaal nooit, en de emotionele
gehechtheid aan hond of kat kan gemakkelijk die aan mensen overtreffen, omdat honden
en katten geen ambivalenties kennen. Het is niet zonder betekenis dat mensen die door hun
positie nooit zeker zijn van de werkelijke toegenegenheid van anderen - royalty, miljonairs,
filmsterren - vaak buitengewoon gehecht zijn aan hun dieren. Die vleien niet, althans zij
behandelen hun rijke, machtige of mooie baasje met anders dan huisdieren doen van
baasjes die wat minder door het lot bedeeld zijn. Ze willen voedsel, veiligheid en aandacht.
Daarvoor betalen ze met wat het baasje interpreteert als vriendschap en aanhankelijkheid.

`Onze eigen dieren' worden individuen buiten hun snort, het worden personen met een
naam en een karakter. Ze verwerven een status die de soort als zodanig niet kan opeisen, at
straalt de hoge waardering voor het Bier als individu wel of op de snort. Het eten van hond
is in de Westerse cultuur nauwelijks minder erg dan kannibalisme, het gebruiken van
honden als trekdieren is at lang verboden en zelfs de `chien mechant' is op zijn retour. Hij
werd to `honds' behandeld en dat strekte zijn baas niet tot eer. Het mishandelen en doden
van huisdieren kan zelfs strafbaar zijn.

Huisdieren worden met gedood, er wordt hoogstens euthanasia op bedreven. In principe
worden huisdieren begraven en kinderen leren het begrafenisritueel en het rouwgevoel via
de dood van hun huisdieren, meestal lang voor de dood van familieleden in hun leven komt.
Voor zover dat at plaatsvindt als ze nog kind zijn, wordt dat vaak zorgvuldig van hen
weggehouden. Als dieren voor hun baasjes personen worden, worden ze ook behandeld
zoals hun baasjes voor zichzelf gepast zouden vinden. Ze krijgen eten dat naar de smack
van de baas is en ook op diens portemonnee afgestemd, er is voor hen een eigen systeem
van gezondheidszorg en een hele industrie die zich met hun comfort, welbevinden en
plezier bezighoudt. Er zijn begraafplaatsen voor dieren en soms zal de eigenaar zijn
huisdier ook in opgezette vorm bij zich willen houden. Zover gaan mensen ten opzichte van
elkaar nog niet, maar dat komt omdat mensen geen eigenaar van anderen mogen zijn. net
verlangen als een huisdier bezit to kunnen zijn van een ander, is een typisch pornografisch
thema, zoals het verlangen een ander op die manier to bezitten een thema is in de suspense
literatuur. Afhankelijkheid en aanhankelijkheid kan seksueel opwindend zijn, vernedering
en onderwerping is met spanning verbonden.

Zie de boeken van Nicci French.
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2. De dieren van anderen

Meestal zijn dit ook huis- en gezelschapsdieren, maar we hoeven er niet dot op to zijn.
Soms zijn ze gevaarlijk of onberekenbaar, vaker hinderlijk door lawaai, aantal of geur.
Tegen dieren kunnen bij overlast gemakkelijker maatregelen genomen worden dan tegen
mensen, at kan dit wet tot eeuwige vijandschap tussen buren en familieleden leiden.
`Anderen' gebruiken hun huisdieren vaak als toets voor de betrouwbaarheid,
vriendelijkheid en echtheid van wie hun huis binnenkomt. Het is toegestaan bang to zijn
voor honden en katten, beter nog is het allergisch to zijn voor hun haren, maar de
vriendschap komt onder grote druk to staan als men juist met bet huisdier van vriend of
vriendin op slechte voet staat. Het dier `staat' letterlijk en figuurlijk voor zijn baas.

3. Leuke dieren buiten

De Nederlandse natuur wordt vooral bevolkt door leuke dieren, waar steeds minder jacht
op gemaakt wordt en waarin steeds meer gevallen mensen voor moeten wijken. Hoog
genoteerd staan de grote en kleine zoogdieren - met hert en ree aan de top - , de vogels,
vooral de zangvogels, de vlinders en tenslotte ook de vissen en de reptielen. De waardering
stijgt naarmate dieren mooier, aaibaarder, zangeriger of zeldzamer zijn. Sommige dieren
kunnen gevaarlijk zijn - wilde zwijnen, adders - , maar omdat mensen zelden direct met ze
in aanraking komen, levert dat in de praktijk weinig problemen op. Leuke dieren buiten
worden gefotografeerd, beschermd door verenigingen en bijgevoederd wanneer dat nodig
is. Hun dood hoort het einde van een lang leven zonder honger to zijn.

4. Enge dieren binnen en buiten

Niet zelf binnengehaalde dieren zijn eigenlijk altijd eng of hinderlijk. Buiten hoeven ze dat
met to zijn: mieren, muizen, insecten hebben buiten recht van bestaan, maar worden binnen
met geduld. Enge dieren leven in vochtige grond of melt, zijn koud en glad of akelig,
omdat ze kunnen steken. Er is weinig terughoudendheid om deze dieren to doden, at zullen
weinig mensen dat zelf doen als het gaat om een rat, een mot of zelfs een muis. Gelukkig
zijn er voor deze onprettige taak specialisten beschikbaar. De sociale afstand tot enge
dieren is groot en ze worden met gefotografeerd en meestal ook met gegeten. Eng is niet
lekker. Enge dieren als bijvoorbeeld slangen kunnen wet weer `binnen' een functie
vervullen om anderen to intimideren. Wie zich op zijn gemak voelt tussen slangen,
suggereert over bijzondere krachten to beschikken, maar waarschuwt ook voor het gevaar
dat in de bezitter zelf huist. Hij moet niet uitgelokt worden, hij wit respect afdwingen.

5. Gebruiksdieren

De grote en kleine huisdieren, die geen gezelschapsdieren zijn. Dit zijn de dieren die door
boeren gehouden worden om hun vlees, hun melk, hun huid of tegenwoordig ook hun
recreatieve waarde (paarden). Koeien, geiten, schapen, kippen, varkens zijn, afgezien van
wat exoten (struisvogels, nertsen, forellen) de belangrijkste gebruiksdieren. Voor de burger
is het belangrijk to weten dat deze dieren een bij hun soort passend bestaan kunnen leiden
(koeien in de wei), maar als consument is hij bereid voor lief to nemen dat de agro-industrie
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alleen in staat is hem tegen een relatief lage prijs van vices, melk, eieren enzovoorts to
voorzien, als de productie ook inderdaad geindustrialiseerd plaatsvindt. Omdat het
productieproces zich vrijwel geheel aan de waarneming van de burger onttrekt, blijft zijn
consumentengeweten rustig. Varkenspest en MKZ-crisis hebben helaas processen en
praktijken zichtbaar gemaakt, die de gemiddelde burger pijn doen aan de ogen.

In de reclame wordt het gebruiksdier voor consumptie geschikt gemaakt. Opmerkelijk
genoeg gebeurt dat door individualisering en vermenselijking. De Melkunie-koe groeide
uit tot een individu met menselijke eigenschappen, rechtop lopende biggetjes met petjes en
jasjes roepen enthousiast dat ze niets liever willen dan in karbonaadjes veranderen. Het
gebruiksdier is geen slaaf van de mens, maar een altruist die met liefde het beste van
zichzelf aan de ander geeft.

Gebruiksdieren mogen gedood worden, maar de regels voor hun onderhoud en
ondergang worden wel steeds strenger. Juridisch, maar ook moreel. Bont en veren hebben
als overbodige en soortbedreigende luxeproducten in veel landen afgedaan. Steeds meer
mensen zien ook of van het eten van vices en soms zelfs van het gebruik van ieder product
dat van dierlijke materialen is gemaakt. Het gebruik van dieren als proefdier om
farmaceutische en cosmetische producten to testen, staat onder grote druk. Hier geldt weer
wel dat de markt van luxeproducten minder recht geeft op het gebruik van dieren dan wat
als medische noodzaak wordt beschouwd. Alleen een hoog belang weegt op tegen de
gezondheid en het leven van het dier.

6. Kijkdieren

Op televisie en in dierentuinen komen we kijkdieren tegen. Dit zijn bijzondere dieren die
voor mensen door de aard van hun habitat (de diepzee, de woestijn, het oerwoud) vrijwel
onbereikbaar zijn voor bijna iedereen. De grens met virtuele dieren - de opvolgers van de
fabeldieren van vroeger - is in de media vloeiend, maar ook als bet om werkelijk bestaande
dieren gaat, zijn ze toch vooral een `Gestalt' en tegelijk ook een projectievlak voor onze
fantasieen. Het verschil tussen dierentuinen en Disney is voor de gemiddelde burger
minder groot dan biologen gepast vinden. `Walking with dinosaurs' heeft inmiddels
duidelijk gemaakt hoe vloeiend de overgang tussen empiric en fantasie en tussen
wetenschap en amusement is.

Kijkdieren horen een natuurlijke dood to sterven in hun eigen omgeving. De grootste
zorg is van hen geen gebruiksdieren en geen huis- of gezelschapsdieren to maken. De kans
op het verdwijnen van de soort heeft deze zorg in toenemende mate ook een wettelijk kader
gegeven. De jacht op kijkdieren is aan de camera voorbehouden. Kijkdieren worden
bewonderd, met meer overwonnen. Dat geldt zelfs voor kijkdieren die als gevaarlijk of eng
worden beschouwd.

Onze eigen dieren en de dieren van anderen hebben tot op grote hoogte de status van
beschermwaardige personen verworven. De leuke dieren buiten beschermwaardige
individuen geworden, de enge dieren buiten en de dierentuindieren zijn beschermwaardige
soorten. Bij de gebruiksdieren zijn we vooral gevoelig geworden voor de bescherm-
waardigheid van de bij hen passende levenswijzen, terwijl de enge beesten niet op meer
mogen rekenen dan een gecriminaliseerd en gestigmatiseerd bestaan aan de rand van de
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door mensen gedefinieerde wereld van het dier. Naarmate de beschermwaardigheid van een
hogere orde is neemt de vrijheid om het dier to doden af. Die vrijheid wordt in een gegeven
geval echter ook mede bepaald door de proportionaliteit van het belang dat met het doden
gemoeid is. Naarmate het doden meer in het levensbelang van de mens is, neemt de vrijheid
toe tot zelfs noodzaak of plicht. In onze samenleving zal die noodzaak zich zelden op het
niveau van het individu voordoen, maar in het geval van proefdieren kan het doden
gelegitimeerd zijn in de strijd tegen bepaalde ziekten. Mensen bepalen de
beschermwaardigheid van dieren. De dieren zelf wordt uiteraard niets gevraagd.

De beschermwaardigheid van het leven en de pijnlijkheid van het doden

Voor de toenemende, maar uiteindelijk toch selectieve beschermwaardigheid van dieren en
het daarmee samenhangende intensere gevoel van pijnlijkheid als een dier gedood moet
worden, zijn veel redenen aan to geven. Tot de belangrijkste hoort toch wel de algemeen
maatschappelijke doorwerking van de evolutietheorie. Darwin maakte duidelijk dat de
mens niet een aparte schepping is naar het evenbeeld van God, maar een deel van de natuur
in ontwikkeling, voortgekomen uit en grotendeels nog behorend tot het rijk van de dieren.
Een dier met bijzondere eigenschappen en ook met een bijzondere verantwoordelijkheid,
maar toch een dier.

Het seculariseringsproces, waar de evolutietheorie ook zelf een factor in was en is,
maakte het voor de mens ook gemakkelijker to aanvaarden een deel van de natuur to zijn
en in to zien dat hij waarschijnlijk God naar zijn eigen beeld geschapen heeft. Het zal geen
toeval zijn dat het verzet tegen de evolutietheorie en het geloof in het `creationisme' (God
schiep per dag en per soort) het sterkst is in gebieden waar de omgang met dieren nog sterk
in het teken van veehouderij en jacht staat. De evolutietheorie creeert een ongemakkelijke
nabijheid tot het dier, het creationisme juist afstand. De mens als meester van de schepping,
voelt zich in die rol meer op zijn gemak als hij kan geloven dat dit een van God gegeven
orde is.

De evolutietheorie heeft de wetenschappelijke energie vrijgemaakt die het mogelijk
maakte to ontdekken dat veel dieren, zeker de hogere dieren, in veel opzichten over
mogelijkheden en faculteiten beschikken die traditioneel altild als uniek voor de mens
werden gezien. Dieren van een zelfde soort blijken over soms hoogontwikkelde onderlinge
communicatiesystemen to beschikken, dieren kunnen van hun ervaringen leren, dieren
kunnen strategisch gedrag vertonen en kennen soms buitengewoon ingewikkelde systemen
van groepsvorming. Veel dieren kunnen angst, woede en vreugde voelen, pijn lijden en
getraumatiseerd worden. Steeds meer wint ook het inzicht veld dat dieren op een met
mensen vergelijkbare manier gelukkig en ongelukkig kunnen zijn.

Deze inzichten brengen de hogere dieren dichterbij de mens zonder dat er meteen
sprake is van een vermenselijking of antropomorfisering van het dier. In zijn interessante
essay over dierenechten2 haalt de filosoof Paul Cliteur de Amerikaanse ethicus Peter Singer
aan, die zich nadrukkelijk afzet tegen wat hij in analogie met racisme en seksisme het
`speciesisme' van de mens noemt. De mens heeft meer gemeen met andere soorten dan hij
gedacht heeft en daarmee wordt het menselijke ook minder exclusief. Het is daarbij
opvallend to zien hoe de oude strijd met de dieren steeds meer plaatsmaakt voor
verwondering en verrukking. De mogelijkheden van foto en film hebben de bijzondere

2 P. Cliteur, Darwin, dier en recht. Boom, Amsterdam 2001.
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schoonheid van dieren die hun perfecte aanpassing aan de omgeving op een unieke en
onontkoombare manier zichtbaar maakt. Voor Singer mag de bewondering ook wegblijven.
Het bestaan van dieren hoort geen functie to zijn van het oordeel van de mens. Singer's
standpunt dat je niet perse van dieren hoeft to houden om hun bestaansrecht to respecteren
is na de moord op Pim Fortuyn aangetroffen op de website van zijn vermoedelijke
moordenaar, Volkert van der G.

Een ambivalent gevoel ]evert de `verdierlijking' van de mens wel op. Norbert Elias
heeft in de jaren na 1930 de geschiedenis van de Westerse samenlevingen sinds de
middeleeuwen als een proces van civilisatie geduid en beschreven.3 Een typische uiting van
bet civilisatieproces is een geleidelijke versterking van gevoelens van pijnlijkheid en van
schaamte als het gaat om lichamelijke functies en affecten, in gedrag merkbare
gevoelsuitingen. Elias verbindt de pijnlijkheid sterk met gebieden die in zijn tijd nog als
hinderlijk dierlijk werden gezien. Dat gold in het bijzonder voor de seksualiteit, maar ook
voor wat nu zo mooi persoonlijke verzorging heet: wassen en ontlasten. Inmiddels is het
centrum van de pijnlijkheids gevoelens wat verschoven en meer verbonden geraakt met vuil
en verval enerzijds en dood en geweld anderzijds. Het ooit zo pijnlijk dierlijke van de
seksualiteit is in geesthetiseerde vorm `pijnloos' zichtbaar geworden en als natuurlijke
uitingsvorm ook gezond verklaard. Lichamelijke verrichtingen als poepen en plassen zijn
gemedicaliseerd en gehygieniseerd, wel bespreekbaar geworden, maar tegelijkertijd ook
onhoorbaar en onruikbaar verborgen achter gesloten deuren in ruimtes die de suggestie van
smetvrijheid en uiterste reinheid moeten uitstralen. Reinheid ritualiseert de omgang met
wat vuil is tot wat op zich weer rein is. De witte jas en de witte tegel symboliseert de schone
omgang met wat lelijk en vies is.

We weten dat gebruiksdieren in de meeste gevallen door mensen gedood worden en
zelden een natuurlijke dood sterven. Deze wetenschap is voor sommigen in onze
samenleving zo pijnlijk geworden, dat ze geen gebruik meer willen maken van producten
die door het doden van dieren tot stand zijn gekomen. Met andere woorden, wol, melk en
eieren zijn niet taboe, maar vlees en leer wel. Sommigen gaan nog verder dan vegetarisme
en kiezen voor veganisme, de onthouding van het gebruik van ieder product van dierlijke
oorsprong. Dat is als een erkenning van het soortgelijk zijn van dier en mens toch ook een
ontkenning van het `dierlijke' in de mens, die een alleseter en een alles gebruiker is.

Voor de meeste mensen is het voldoende niet met het doden of bet gedode dier
geconfronteerd to worden. Slachterijen zijn gesloten instellingen geworden en geen slagerij
in Nederland hangt nog trots de juist geslachte koe in het zicht. Rembrandt en Adriaan van
Ostade konden in de 17e eeuw nog zonder omhaal de pracht van een op een rek opengelegd
rund schilderen. In de twintigste eeuw is geslacht vee geen teken van ]even en bewijs van
welvaart meer, maar een symbool van wreedheid en dreiging, zoals bij Chaim Soutine en
bij Francis Bacon. In het werk van Lucian Freud wordt de mens zelf verdierlijkt tot een
onappetijtelijke vleesberg.

Vlees is bij voorkeur niet herkenbaar als het dier dat het eens was. In mindere mate
geldt dat ook voor vissen en voor schaaldieren. Uiteraard zijn er van de weeromstuit juist
weer mensen die zich er op laten voorstaan zonder problemen evident `dierlijk' voedsel to
eten. Het eten van een oester, een kwarteltje of een inktvis is een prestatie waarin verfijning
van smaak een verbinding aangaat met een gevoel van superioriteit. De mens is de maat

3 N. Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. 2 dln. Spectrum, Utrecht &
Antwerpen 1982.
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van de dingen en staat boven de andere soorten. Darwin is de naam van een restaurant
geworden. Deze nieuwe vorm van snobisme heeft nog niet het stadium van het dragen van
een vosje bereikt. Voor Koningin Wilhelmina was dat nog synoniem voor een warme kraag
van bont. Geen vrouw waagt zich daar nog aan in het openbaar, al was het maar om zich
de haat van kinderen niet op de hals to halen. Alleen een vrouw die Cruella heet kan
verlangen naar een jasje van hond.

Schaal en schade

De varkenspest, de MKZ-crisis en de regelmatige salmonella-epidemieen hebben ook het
grote publiek inmiddels duidelijk gemaakt dat de productie van vlees, eieren en zuivel niet
alleen een enorme omvang heeft aangenomen, maar ook geindustrialiseerd is geraakt op
een schaal en een wijze die niet als passend bij hoogwaardige levende wezens wordt gezien.
Het is ook duidelijk geworden dat er aan deze productiewijze bepaalde gezondheidsrisico's
verbonden zijn. Voor veel mensen is het een schok geweest to beseffen dat ter preventieve
bescherming van hun gezondheid of zelfs alleen maar ter behoud van afzetmarkten
honderdduizenden gezonde dieren geslacht zijn. De massaliteit van de productie maakt niet
alleen ons, maar ook het productieproces zelf zeer kwetsbaar.

Vragen naar de werkelijke behoefte van de mens aan vlees en dierlijk producten komen
dan vanzelf op, vaak gepaard met vragen naar een aanvaardbare prijs in relatie tot een meer
diervriendelijke productiewijze, soms ook verbonden met een besef van de uitzonder-
lijkheid van de hoge en alledaagse consumptie in de Westerse landen van producten die in
de geschiedenis van de mensheid eigenlijk altijd schaars en duur waren. Is er zoveel nodig?
Mogen dieren zo ongelimiteerd gebruikt en gedood worden om in onze consumptie-
behoefte to voorzien?

Het antwoord op deze vragen wordt steeds kritischer van toon. In het gedrag van de
consument wordt dat alleen nog zichtbaar in de toename van het aantal mensen dat regel-
matig of altijd vegetarisch eet. Van een werkelijke grootschalige verandering in de
productiewijze kan nog niet gesproken worden, al zullen bij een blijvend hoog welvaarts-
niveau toch steeds meer consumenten bereid zijn meer to betalen voor `diervriendelijk' tot
stand gekomen producten. Weinigen zullen zich realiseren dat ze vooral bereid zijn meer to
betalen voor wat in essentie `mensvriendelijk' is: eten zonder schaamte of schuld.
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