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Inleiding 

Aan aandacht voor dierenleed geen gebrek. Maar hoe geloofwaardig is een 
en ander? Jort Kelder als woordvoerder voor varkens in nood. Kees van 
Kooten als lijstduwer voor de Partij voor de Dieren. Anomieme bivak-
mutsen die nertsen ‘bevrijden’. Het kan mij niet overtuigen. Integendeel. 
Stadse fratsen. Sentimenteel burgermansgezwijmel, denk ik als boeren-
zoon al snel. Zie ook de publieke reacties op crises in de bio-industrie zoals 
de gekke-koeienziekte (BSE), uitbraken van varkenspest, salmonella-
besmetting van kippen en de regelmatige terugkeer van mond- en 
klauwzeer. Zulke crises gaan gepaard met massale afslachting van dieren, 
hijskranen die dode dieren in vrachtauto’s laden, destructiebedrijven die 
overuren maken, of desnoods gigantische brandstapels met vee in de 
buitenlucht. En dat alles en détail in beeld gebracht door de media. De 
reactie van 3-hoog-achter met de poes op schoot laat zich raden: ‘Wat 
zielig nou! Het kan toch niet zijn dat we zo met dieren omgaan?!’ 
Standaarden voor de omgang met dieren worden zo zonder nadere argu-
mentatie verplaatst van huisdieren naar productiedieren, van stad naar 
platteland, van burgers naar boeren, van vrijetijdsbesteding naar bestaans-
bron. Nu is daar op zich niks mis mee. Integendeel, zo’n verplaatsing kan 
een kritische, attenderende functie hebben richting dieronwaardige prak-

tijken in de bio-industrie. Uiteenlopende contexten van de omgang tussen 
mens en dier kunnen juist van elkaar leren.1 Maar toch: een al te senti-
mentele reactie op zulke bio-industriële praktijken roept de vraag op of 
een dergelijke switch tussen praktijken, zo’n categoriesprong tussen huis-
dier en productiedier, wel realistisch is – zowel in feitelijk als in normatief 
opzicht. Temeer daar de omgang met huisdieren nogal belachelijke 
vormen begint aan te nemen – zie de miljarden die in deze sector besteed 
worden aan voedingsprogramma’s en medische voorzieningen; om nog 
maar te zwijgen over de wereld van begrafenisondernemingen voor onze 
geliefde viervoeters, over oppascentrales, uitlaatcentra, kledingwinkels en 
recent zelfs hondenwasmachines. Hier hebben zich omgangsvormen 
ontwikkeld waarvan we ons kunnen afvragen of ze voor het betreffende 
dier wel gewenst zijn, laat staan dat we die zouden opleggen aan de 
varkensboer of de veehouder. Kunnen, moeten, willen we het varken-in-
het-hok op dezelfde manier behandelen als de poes-op-schoot? De koe-
op-de-boerderij op dezelfde manier als de hond-in-het-appartement? Ja, 
zeggen de in universele principes geïnteresseerde analytische dierethici; 
nee, zeggen de in contextuele verschillen geïnteresseerde historici, feno-
menologen en etnografen van mens-dierrelaties. 

Het standaard dierethisch vertoog in termen van dierenwelzijn, dieren-
rechten en intrinsieke waarde van dieren probeert algemene principes 
voor de omgang met dieren te formuleren – soortoverstijgend en dwars 
door historisch en cultureel verschillende praktijken van mens-dier-
relaties heen.2 Dit vertoog kenmerkt zich dan ook door een hoge mate 
van abstractie en universaliteit en, paradoxaal genoeg, door een specifieke 
vorm van objectivering. Het lovenswaardige streven van deze ethici is om 
dieren, contra de exclusief op mensen gerichte filosofie van Immanuel 
Kant, toe te laten tot de kring van moreel relevante actoren; dat wil 
zeggen, ze de status van moreel subject toe te kennen in plaats van ze te 
beschouwen als instrumenteel object – dieren als personen (persons) in 
plaats van als eigendom (property).3 Toch merk je van die notie van 
dieren als personen in hun filosofische traktaten niet zoveel. Integendeel, 
dieren worden hier op twee manieren juist geobjectiveerd. In wetenschap-
pelijk opzicht worden dieren object van onderzoek om vast te stellen of 
een bepaalde diersoort wel of niet voldoet aan het criterium om toege-
laten te worden tot de kring der moreel relevante actoren – bijvoorbeeld 
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pijn en plezier kunnen hebben of behept zijn met bewustzijn. In moreel 
opzicht worden dié dieren die wetenschappelijk aantoonbaar betreffende 
eigenschap bezitten tot object van regulering gemaakt – in de vorm van 
toekenning van rechten. Een dubbele objectivering van dieren dus. In 
methodisch opzicht zijn de dierethici dan ook veel kantiaanser dan hun 
gefulmineer tegen Kant doet vermoeden. Hoezeer men zich ook afzet 
tegen Kants antropocentrische tweedeling tussen mens en dier (specie-
cism genaamd), en hoe consequent men daarom ook spreekt over human 
animals als het over mensen gaat, toch is hun vertoog bij uitstek 
humanistisch, human-centred. De dieren spelen daarin geen andere rol 
dan gelaten af te wachten tot ook zij onder het menselijke regiem der 
goedertierenheid vallen.4 Anders gezegd: we hebben hier van doen met 
een door en door wetenschappelijk-rationalistisch vertoog: formuleer een 
universeel geldend waardesysteem voor de omgang met dieren, doe 
objectief wetenschappelijk onderzoek naar de zaak, dat is het dier in kwes-
tie, en op grond van beide kunnen logisch-dwingende conclusies worden 
afgeleid over hoe te handelen. Uit de optelsom van universele waarden 
(morele waarheid) en objectieve feiten (cognitieve waarheid) volgt vanzelf 
een oordeel, een richtlijn voor menselijk handelen. Een kind kan de was 
doen. 

Dat het zo eenvoudig niet ligt blijkt uit de interne discussies binnen dit 
vertoog –  over de verhouding tussen dierenwelzijn en dierenrechten, 
over de vraag welk criterium voor morele relevantie gehanteerd moet 
worden, en over de wetenschappelijke operationalisering van een eenmaal 
gekozen criterium. Bovendien blijkt er vaak nog een behoorlijk gat te 
zitten tussen een sluitend filosofisch argument en de praktische toepas-
sing daarvan. Op grond van gelijksoortige redeneringen geven diverse 
auteurs binnen dit dierethische vertoog nogal verschillende, soms zelfs 
tegengestelde antwoorden op concrete vragen – bijvoorbeeld of we nu 
wel of niet vegetarisch moeten zijn.5 De gebruikelijke roep om meer ver-
fijnde morele theorieën en nog meer wetenschappelijk onderzoek helpt 
hier niet, vrees ik. Daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen. 
Een andere stijl van moreel onderzoek is dan nodig – een stijl waarin het 
gat tussen eenduidige theorie en meerduidige praktijk niet al bij voorbaat 
ingebakken zit; een stijl ook waarin het dier een meer actieve rol speelt. 

Zo’n andere stijl treffen we aan bij bedoelde historici, fenomenologen en 
etnografen. Hun cultuurhistorische en -geografische studies naar veran-
derende mens-dierrelaties, dan wel meer hermeneutisch-verstehende 
verhalen over de relatie tussen mens en dier, zijn veel minder abstract, 
minder universalistisch, en hebben veel meer oog voor verschillen – 
historisch, cultureel en biologisch.6 Bovendien, en wat mij betreft het 
meest cruciale punt: het dier wordt hier van meet af aan opgevoerd als 
subject, als relationeel wezen. Het alfa en omega van deze studies is juist 
het relationele karakter van de verhouding tussen mensen en dieren: 
mens en dier constitueren elkaar in die relatie, in hun interactie. Wat de 
mens is, en wat het dier (persoon, eigendom, machine, een wezen met 
bewustzijn of gevoel – whatever), ligt niet bij voorbaat vast, maar krijgt 
gestalte in die interactie. Het dier is niet een inactief object van weten-
schappelijk onderzoek en van toekenning van rechten, maar een actief 
subject, een partner in de dans om het gezamenlijke bestaan.7 Moraliteit, 
dierethiek is hier ook niet iets van buitenaf, een kader ter beoordeling van 
handelingen, maar iets van binnenuit – een product van dat handelen, 
iets wat ontstaat in concrete handelingspraktijken. Dierethiek niet als een 
logisch algoritme, cognitief en moreel dwingend, maar een al doend 
zoeken naar wederzijds respect – liefde zelfs. Morality-in-action in plaats 
van morality-about-actions. De rationalistische aanpak van de dierethici 
doet het vooral goed in de context van beleid en juridische regelgeving – 
daar waar eenduidige grenzen moeten worden getrokken tussen wat met 
dieren mag en niet mag, wat toelaatbaar is en wat strafbaar. De meer 
relationistische aanpak daarentegen is van doorslaggevend belang voor 
het begrijpen van – ook morele – mens-dierrelaties. 

Echter, hoe mooi en aardig die cultuurhistorische en fenomenologische 
verhalen ook zijn, ik constateer een opvallende afwezige: het productie-
dier. De voorbeelden betreffen bijna altijd huisdieren (honden, katten, 
hamsters, konijnen), sportdieren (rijpaarden, wedstrijdhonden) of wilde 
dieren (apen, wolven), maar zelden tot nooit productiedieren, d.w.z. 
dieren met een, voor de houder ervan, primair economische functie: 
koeien, varkens, kippen, schapen, werkpaarden etc.8 Waarom deze verha-
lende stijl van moreel onderzoek niet toegepast op situaties waarin mens 
en dier ook in economisch opzicht onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn – de boerderij bijvoorbeeld? Is daar geen respectvolle, liefdevolle 

100 



Krisis 
   Tijdschrift voor actuele filosofie                                                      Hans Harbers – Economie van de zorg 

relatie tussen mens en dier denkbaar? Dat lijkt me een te gemakkelijk 
oordeel, een al te snelle confirmatie aan die sentimentele klaagzangen van 
3-hoog-achter. Alsof de relatie tussen mens en dier in de veehouderij bij 
voorbaat instrumenteel, en dus als moreel leeg of zelfs verderfelijk 
beschouwd moet worden. Alsof economie en moraal elkaar uitsluitende 
categorieën zijn. Ik verplaats me terug naar de boerderij waar ik opgroeide 
om te laten zien dat het zo eenvoudig niet ligt. 

 

 

Onze boerderij 

De boerderij waar ik in de jaren vijftig en zestig, samen met mijn ouders, 
twee broers en een zus opgroeide, was een klein, zogenaamd gemengd 
bedrijf in Noordoost-Nederland: deels landbouw, deels veeteelt. Dat is het 
tot de opheffing van het bedrijf, na de dood van mijn vader in 1971, ook 
altijd gebleven. Zij het dat in de loop der tijd het accent verschoof van het 
eerste naar het laatste. Afstoot van land werd economisch gecompenseerd 
door de bouw van varkensstallen – zie de beide schuren achter de 
boerderij. Minder grond, meer beesten dus. Meer soorten beesten ook; 
naast koeien en kippen, nu ook varkens, in verschillende soorten en 
maten bovendien. In de rechterschuur de fokvarkens: één beer en een 
reeks zeugen die samen zorgen voor een niet aflatende stroom biggen, de 
input van steeds weer nieuwe mestvarkens in de linkerschuur.  

Hoe het leven op onze boerderij te omschrijven? Als een warm en hecht 
gezinsleven? Als een voortdurende strijd om het bestaan, balancerend op 
de grens van het minimum – en soms daaronder? Als iets uit vervlogen 
tijden waar je slechts nostalgisch naar terug kunt verlangen? Of toch als 
een voorloper van de bio-industrie – hoe kleinschalig, onproductief en 
inefficiënt, gemeten naar hedendaagse maatstaven, dan ook? Elk van deze 
typeringen is adequaat, en bij elk zou ook een verhaal te vertellen zijn. 
Toch herinner ik me die boerderij primair als een economisch systeem; in 
indirecte zin, als bron van inkomen, en in directe zin, voor de eigen 
voedselvoorziening – rund- en varkensvlees van eigen dieren, eieren van 
de kippen, volle, vette melk van de koeien en groenten uit eigen tuin. 

Maar wat betekent dat – de boerderij als economisch systeem? Niet dat het 
een afgesloten geheel was. Integendeel, er kwamen allerlei invloeden op 
af: de cultuur van het platteland, de kerk, de overheid, Europese regelge-
ving. En ook het economische karakter ervan moet niet opgevat worden 
in de enge betekenis van markt, concurrentie en winst maken – hoewel 
dat natuurlijk allemaal een rol speelde. Het betrof vooral een manier van 
leven – van overleven.  
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Het leven op de boerderij vormde een samenleving-in-het-klein – een 
netwerkje waar mensen, dieren, planten en dingen samen leven; een 
hybride collectief waarin de diverse elementen waaruit het is opgebouwd 
elkaar relationeel definiëren en constitueren.9 Dat netwerk vereist voor 
haar voortbestaan permanent aandacht en onderhoud – voortdurende 
zorg in de dubbele betekenis van het woord: zorg voor en zorgen over. 
Goed boeren is een kwestie van eindeloze zorg, in diverse soorten en 
maten – zorg voor de dieren, voor de planten, voor de gewassen op het 
land, voor de gebouwen en de gereedschappen, voor een vlotte afwatering 
etc. etc. Zorg voor gaat altijd gepaard met zorgen over, ook weer van 
uiteenlopende aard – zorgen over de gezondheid van die ene koe, over het 
weer van morgen als er geoogst moet worden, over de prijs van het 
varkensvoer, over de risico’s van die noodzakelijke nieuwe investering, 
maar ook over de schoolprestaties van ons, kinderen, met het oog op onze 
toekomst zonder boerderij. Zorg voor en zorgen over staan in het teken 
van zelfbehoud, van het in stand houden van dat netwerk, die manier van 
leven.  

Zorg voor dat netwerk als geheel impliceert dus zorg voor leven en 
welzijn van de verschillende delen ervan. Waar die zorg op het niveau van 
het geheel nog tamelijk eenduidig geïnterpreteerd kan worden in termen 
van economische noodzaak, neemt zorg op deelniveau geheel verschil-
lende gestalten aan. Neem alleen al de variëteit aan mens-dierrelaties op 
onze boerderij – het domein waar ik me in dit artikel toe beperk. Die 
variëteit vertaalt zich in een baaierd van zorgrelaties – hoezeer elke 
afzonderlijke zorgrelatie ook weer in het teken staat van zorg voor dat 
geheel – die noodzaak van economisch overleven.  

 

 

Dieren als partners 

Laat ik beginnen bij Max, ons paard. Niet toevallig noem ik hem bij naam 
– een eigennaam. Dat hadden de kippen en de varkens niet. Max wel. 
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Maar hij was dan ook de spil in het netwerk. Max was letterlijk de trekker, 
de trekkracht van het bedrijf – indertijd hadden wij nog geen tractor. We 
deden alles voor hem. We borstelden hem, we aaiden, streelden en 
liefkoosden hem. Soms gaven we hem zelfs suikerklontjes – als hij de 
jaarlijkse oogst aan hooi en stro op grote wagens het huis in had 
getrokken. Die wagens waren zo breed geladen dat hij er niet meer langs 
terug naar buiten kon. Dan moest-ie door het woongedeelte, dwars door 
onze keuken, de voordeur weer uit – dat grote, stoere paard. Goed 
gedaan, Max! Braaf beest. Beloning verdiend. Inderdaad, we hielden van 
ons paard op onze boerderij. Toch was die liefde en dat begrip niet 
grenzeloos: we verkochten Max aan een paardenhandelaar toen we een 
tractor aanschaften. Hij was economisch overbodig geworden en ver-
dween onder het slagersmes. Jammer, maar helaas. 

 

Ook met de koeien hadden we een dergelijke, welhaast persoonlijke 
relatie. Niet voor niets hadden ook zij eigennamen – zij het al iets minder 
uniek en individueel: de dochter van Jacoba 3 heette gewoon Jacoba 4. 
Maar je kende wel elke koe individueel, en je wist ook dat de ene koe een 
ander karakter had dan de andere en derhalve ook anders benaderd moest 
worden. Zo kende je hun onderlinge hiërarchie, die elk jaar opnieuw 
werd uitgevochten als ze na de winterperiode op stal voor het eerst weer 
vrij in de wei kwamen. Dan werd even weer bepaald wie de baas was, en 
wij hielden daar rekening mee – door dat te erkennen en ernaar te 
handelen, maar soms ook door daar opzettelijk doorheen te breken, 
bijvoorbeeld door de leider even weg te houden bij de waterpomp, opdat 
zij die onder aan de hiërarchie stonden ook hun dorst konden lessen. Wat 
goede zorg is voor dieren werd niet exclusief bepaald door ons mensen, op 
basis van hoog verheven morele principes ontleend aan de dierethiek – 
zoals welzijn of rechten. Integendeel, goede zorg kwam tot stand in de 
praktijk van alledag, in interactie met het gedrag van de betreffende 
beesten zelf. In dat gedrag zat namelijk ook al zorg besloten – onderlinge 
zorg, waar wij mensen helemaal niks aan hoefden te doen. Als er een koe 
moest kalven in de stal (altijd weer een hoogtepunt, de geboorte van 
nieuw leven), dan gingen de andere koeien staan om ruimte te maken en 
leefden zichtbaar mee met de barensweeën. Onze zorg zou geen goede 
zorg zijn als deze niet was afgestemd op hun, onderlinge zorg.   

Natuurlijk, die zorg stond uiteindelijk in dienst van een zo hoog moge-
lijke melkproductie. De zorgvuldigheid waarmee wij de tepelwonden van 
de koeien behandelden, vooral ontstaan in de stal als ze op die harde, be-
tonnen ondergrond op hun eigen en elkaars tepels gingen staan, was 
behalve in het belang van hun gezondheid en welbevinden, ook in het 
belang van onze inkomsten.  

Dan de varkens. Zoals ik al opmerkte, die hadden geen eigennamen. Dat 
wil niet zeggen dat ze als groep, als enkelvoudige categorie uniform 
behandeld werden. Integendeel, met de verschillende soorten varkens 
onderhielden we geheel verschillende soorten relaties. Het niveau van 
aandacht en zorg voor de fokvarkens – de zeugen, de beer en de biggen – 
lag veel hoger dan dat voor de mestvarkens. Buiten voedingstijd mochten 
wij bij hen, die mestvarkens, niet in de schuur komen. Zij werden geacht 
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te slapen, opdat ze zo snel mogelijk op het goede slachtgewicht zouden 
komen. Verboden toegang, niet storen! 

 

Geheel anders ging het toe in de schuur voor de fokvarkens. Daar was het 
meestal een gezellige boel. Ik speelde met de beer – paardjerijden op zijn 

ooral om het plezier van het grote 

rug. En ik was altijd onder de indruk van zijn enorme testikels. Mijn vader 
hielp hem bij het dekken van de zeugen door met blote handen zijn 
spiraalvormige penis naar de juiste plek te leiden. Niets leuker ook dan 
‘dienst te moeten doen’ als een zeug jongen moest werpen. Eén van ons 
bleef daarbij om zo veel mogelijk biggen levend ter wereld te brengen, 
bijvoorbeeld door het vlies waarin elke big afzonderlijk werd geboren te 
verwijderen als dat niet uit zichzelf was gebroken. Door ze onder de 
warme lamp in het schone stro te leggen. Door onmiddellijk na de ge-
boorte hun vlijmscherpe tandjes af te knippen, opdat ze de spenen van de 
zeug niet zouden beschadigen. Door ze te helpen bij de eerste poging tot 

drinken bij hun moeder – iets waarvoor ze, als ze wat groter waren, na 
afloop altijd kirrend naar haar kop gingen die deze dankzegging op haar 
beurt steevast beantwoordde met een tevreden knor.  

Des te meer biggen, des te groter de vreugde. Uiteraard, om economische 
redenen, maar op dat moment toch v
aantal op zich. Toen ik al wat ouder was, gunde ik me een biertje bij elke 
extra big boven de twaalf. Ik kon mijn lol niet op bij de achttiende. 
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Kippen, die hadden we ook – enkele honderden slechts, in een paar 
gammele houten hokken achter de mestvaalt op de foto. Onze relatie met 
hen was nog weer veel anoniemer van aard. Een kip is maar een kip – goed 
voor de productie van eieren. Om dat te bevorderen brandden we een 
stukje van hun snavel af, of kregen ze metalen klepjes voor hun ogen, een 
soort brilletje, met een draadje door de snavel bevestigd. Dan pikten ze 
elkaars veren niet meer, of erger, tot bloedens toe dood. Ook dat was een 
vorm van zorg – hoe wreed dat nu wellicht ook mag klinken, en hoezeer 
ook ingekaderd binnen een bepaald frame. Zodra ze geen eieren meer 
legden was het zelfs met die zorg afgelopen. Dan werden ze geslacht en 
genoten we in het weekeinde van kippensoep en drumsticks, en streden 
we erom wie het hartje mocht opeten – een delicatesse. 

Koeien, varkens en kippen – dat waren onze productiedieren, onze 
partners in het systeem. En Max, hoewel niet zelf direct leverancier van 
een product, vormde een onmisbare schakel in al die productieprocessen. 
Je zou de logica van het zorgen op onze boerderij zo kunnen samen-
vatten: des te meer zij, de dieren, voor ons zorgden, des te beter zorgden 
wij, mensen, voor hen – des te individueler ook. In een platte lezing kan 
dat ‘zorgen voor ons’ begrepen worden als zorgen voor onze portemon-
nee. Maar dat lijkt me toch al te plat. Het betrof veeleer hun bijdrage aan 
dat economisch systeem in de betekenis waar ik het eerder over had; aan 
de instandhouding van dat netwerk van mensen, dieren, planten en 
dingen, dat boerenbedrijf als samenleving-in-het-klein. Niet alleen onze 
portemonnee stond op het spel, maar het leven als boer als zodanig – de 
vrijheid die dat met zich meebrengt, het leven en werken in de natuur, 
het plezier in de omgang met levende have; kortom, een stijl van leven. Ik 
zeg dat zonder ironie, alle mogelijke tegenwerpingen kennende: wat nou, 
vrijheid – met handen en voeten economisch gebonden; wat nou, natuur 
– kunstmest en pesticiden alom; wat nou, fijne omgang met dieren – 
uitbuiting gevolgd door doodslag zul je bedoelen. Dat moge allemaal waar 
zijn, maar als het alleen om die portemonnee te doen was geweest, dan 
had mijn vader beter kunnen stoppen om postbode te worden. En dat 
deed hij heel bewust niet. Daarvoor had hij te veel liefde voor zijn vak, 
voor de boerderij, voor de dieren ook. Van dieren kreeg je ook veel meer 
terug dan van postpakketten. Niets mooier dan de tevredenheid van de 
varkens als ze schoon stro in hun hok gestrooid kregen; of van de koeien 

als we ze vers hooi gaven. Het plezier van het dier, de tevredenheid en 
dankbaarheid die er op zulke momenten vanaf droop, dat was toch een 
belangrijk deel van het plezier van de boer – en van zijn kinderen, zoals ik.  
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Dieren als vijanden 

Des te meer zij voor ons zorgden, des te beter wij voor hen, dus. Maar ook 
het omgekeerde gold. Des te bedreigender zij, weer geheel andere dieren 
en diersoorten, waren voor ons, daaronder nu te verstaan ons mensen én 
dieren op het boerenbedrijf, des te meer werk maakten we ervan om hen 
buiten het systeem te houden – door ze te ontlopen, door ze actief op 
afstand te houden of door ze eenvoudigweg te doden. Ratten en muizen 
bijvoorbeeld. Die werden zo veel mogelijk gevangen, gedood of vergiftigd. 
Verspreiders van ziekten waren het; en knagers aan van alles en nog wat – 
van de kaas in de etenskast en de kleren in de klerenkast tot het graan in 
de schuur en het voer voor de productiedieren. Vijanden van het systeem 
waren het. Aan de uitroeiing ervan werd behoorlijk wat zorg besteed. 

Of neem de hermelijn. Op het eerste gezicht een mooi dier met een hoge 
aaibaarheidsfactor. Kijk maar naar de plaatjes op Google. Maar onder-
tussen: een roofdier pur sang, en voor ons een ware vijand. Op hete 
zomerdagen werden aan de achterkant van de kippenhokken een paar 
planken verwijderd om de kippen wat meer frisse lucht te gunnen. Door 
dat gat kroop ze, de hermelijn, naar binnen en doodde kippen door ze als 
een ware Dracula in hun strot te bijten en hun bloed te drinken. We 
konden haar niet vangen, vermoorden of vergiftigen. Dat lukte niet 
tussen al die kippen. Dan maar weer de planken terugzetten, om haar zo 
letterlijk buiten het systeem te houden – al raakten de kippen daardoor 
ook versuft door de hitte; dat was altijd nog beter (= minder erg) dan 
door de hermelijn gedood te worden. Zorgen is ook een kwestie van 
permanent afwegen.  

Dat afwegen was soms een gecompliceerde zaak. Wanneer help je een dier 
te verlossen uit zijn lijden? Euthanasie op dieren, een tamelijk regelmatig 
verschijnsel op de boerderij, is ook een vorm van goede zorg – maar op 
welk moment, om welke redenen en met welke middelen? Een doodzieke 
kip de nek omdraaien is gemakkelijker gedaan dan een koe afmaken. Maar 
toch altijd weer een pijnlijke kwestie. Althans, voor zover het dieren als 
partners betrof.  

 

 

Ging het om vijanden, dan was de keuze tussen leven en dood snel ge-
maakt – of beter gezegd: eigenlijk helemaal geen keuze, uitroeiing was een 
bittere noodzaak. Om de vijand te weren pasten we rücksichtslos verdel-
gingsmiddelen toe – pesticiden bijvoorbeeld. Zo kwam er op bestelling 
elke zomer een klein vliegtuigje over de aardappelvelden gevlogen. Het 
besproeide de planten met een giftige vloeistof om deze te beschermen 
tegen phytophtora – een zeer destructieve aardappelziekte. Oké, zo zou 
men kunnen tegenwerpen, dat gaat over aardappels en schimmels; dat 
zijn ‘slechts’ planten, we hadden het over dieren. Maar we gebruikten 
pesticiden ook tegen dieren. In de koeienstal en de varkensschuren bij-
voorbeeld smeerden we de muren in met een blauwe vloeistof, waarvan ik 
me de naam niet goed herinner, ter bestrijding van vliegen en andere in-
secten. En in de eetkamer hingen we zo’n uitrolbare plakstrip aan het 
plafond, vlak bij de lamp. Daar kwamen de vliegen en de muggen dan op 
af, plakten eraan vast, en stierven een langzame marteldood. Of we deden 
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alle ramen dicht, spoten even rond met ‘de flitspuit’ (een handspuit met 
een giftige vloeistof – inmiddels allang verboden; niet om dierethische 
redenen, maar vanwege de gezondheid van de mens), verlieten snel de 
kamer omdat het er inderdaad niet meer uit te houden was, en keerden 
een half uurtje later terug om alle dode insecten op te vegen. Nooit een 
seconde moreel aan getwijfeld. Integendeel, elke dooie vlieg is er weer één! 
De vliegenmepper lag ook altijd binnen handbereik en werd met een 
zekere gretigheid gehanteerd. 

 

Economie van de zorg 

Dieren als partners en dieren als vijanden. Aan beide werd zorg besteed; zij 

Zorg voor de productiedieren op onze boerderij was heel iets anders dan 

r elkaar staande grootheden, maar 

agmiddag schoten we met een windbuks 

het zorg van geheel verschillende aard – tussen beide diersoorten (posi-
tieve respectievelijk negatieve zorg) en binnen beide soorten (intensiviteit 
en individualiteit van de zorg). Maar in beide gevallen betrof het systeem-
gerelateerde zorg – zorg voor het in stand houden en optimaliseren van 
het boerenbedrijf als economisch systeem. Zo geformuleerd ligt het 
primaat bij de economie en is zorg daaraan ondergeschikt. Niks nieuws 
onder de zon: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Had Marx dan 
toch gelijk – en met hem tal van hedendaagse radicale dierenbeschermers 
die regels voor het welzijn van productiedieren slechts gerommel in de 
marge vinden? Kun je in zo’n context eigenlijk nog wel oprecht van zorg 
spreken – laat staan van oprechte zorg? Of is dat een doekje voor het bloe-
den – een morele versluiering van de economische instrumentalisering 
van dieren, het boeren eigen? Het is maar wat men verstaat onder (goede) 
zorg. 

de (overdreven) zorg die nu – ook door mij – aan huisdieren wordt 
besteed. Elke vorm van sentimentalisme was ons vreemd.10 Zorg was niet 
iets ‘softs’, maar stevig ingebed in economisch handelen. Omgekeerd 
impliceert dat echter niet automatisch het primaat van de economie. 
Zoals ik al opmerkte: goed boeren is een kwestie van goed zorgen. 
Economie gaat niet vooraf aan zorg, maar zorg is substantieel onderdeel 
van de boereneconomie. Economie impliceert hier zorg. Sterker nog: 

economie is zorgen; onze boerderij was een economie van de zorg. Zo 
werden er jaarlijks prijzen vergeven voor de beste koe. Dat was natuurlijk 
de koe die de meeste liters melk produceerde, liefst met het hoogste 
vetgehalte. Maar het was ook de meest gezonde, meest sterke, goed 
uitziende, mooiste koe – kortom, de koe met de beste verzorging. En de 
boer die zo’n prijs won, was niet alleen gelukkig met het economisch 
gewin dat hij van zijn koe had, maar ook met die koe zelf, net als de 
hondenfokker dat is met zijn gelauwerde hond. De koe was niet alleen 
een instrument, een middel, maar ook een doel in zichzelf. Dieren waren 
niet moreel uitgesloten – slechts instrumentarium ter behartiging van 
eigenbelang. Integendeel, ze maakten integraal deel uit van onze (ook 
morele) wereld. Niet op grond van hun autonome, intrinsieke waarde, 
maar omdat ze deel uitmaakten van een relationeel netwerk. Mens en 
dier, boer en koe ontleenden hun betekenis, hun eigenheid, wellicht zelfs 
hun waarde en waardigheid aan dat netwerk, aan hun wederzijdse relatie. 
Ons (moreel) universum was groter dan dat van Kant, juist omdat de 
drempel voor toelating ertoe lager lag.  

Zorg en economie dus niet als tegenove
als twee zijden van dezelfde medaille. Dat betekent, zo bleek, dat 
economie gepaard gaat met zorg. Maar betekent dat ook dat zorg 
noodzakelijk gekoppeld was aan economie, en er dus bij afwezigheid van 
enige economische rol (ofwel als partner ofwel als vijand) ook geen sprake 
meer van zorg was – en we dus een vrijbrief hadden om te doen en laten 
wat we wilden met het betreffende dier? 

Dat leek er soms wel op. Op zond
vogels van het dak – zomaar voor de lol en zonder enige (morele) 
scrupules. Who cares? Ik deed dat uit pure verveling, om de tijd te doden. 
Eén van mijn broers meent zich te herinneren dat hij dat ook deed vanuit 
een soort van jachtinstinct – net als vissen; iets wat ik me toch vooral 
herinner als verveling-in-het-kwadraat. Hoe dan ook, weliswaar visten we 
destijds op alles wat zwom, we schoten niet lukraak op alles wat vloog. 
Wel op mussen en spreeuwen, maar niet op merels en zwaluwen – die liet 
je ongemoeid. Kennelijk speelde die economie van het zorgen (impliciet) 
toch weer een rol. Immers, mussen en spreeuwen vraten het fruit aan de 
bomen op, en het voer voor de beesten. Merels, daarentegen, konden 
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mooi zingen, en zwaluwen aten de muggen. Dus toch een economisch 
functionele differentiatie tussen vijanden en partners – al waren we ons 
daar toen misschien niet eens zo van bewust; ik in ieder geval niet.  

De vraag naar de noodzakelijkheid van de verbinding tussen zorg en 
economie kan ook andersom gesteld worden. Dan gaat het niet om het 
wegvallen van zorg bij ontstentenis van een economische rol, maar juist 
om het verrichten van zorg ook al is er geen economische reden voor. 
Kenden wij ook enige vorm van zorg voor dieren op onze boerderij die 
niet economisch gerelateerd was? Of sterker nog, bestond er zorg, liefde 
voor dieren die de logica van de economie kon overrulen? Ja, toch wel, 
denk ik – zij het uiterst spaarzaam. In de ‘herinneringsgesprekken’ die ik 
met mijn broers heb gevoerd ter voorbereiding van dit artikel, bleek dat 
we voorbeelden daarvan maar moeizaam konden vinden. Zo was er 
weliswaar de haan die met elke nieuwe lichting kippen werd meegeleverd 
– puur voor het mooi, zonder enige economische functie, maar hij bleef 
toch een uitzondering. Andere voorbeelden bleken behalve zeldzaam, ook 
nogal ambivalent, voor meerdere interpretaties vatbaar. Neem onze hond. 

 

Jarenlang hadden we helemaal geen hond. Dat was ook nergens voor 
nodig. Maar op een gegeven moment kwam hij, Teddy, er toch – voor de 
kinderen, maar ook omdat mijn vader het leuk vond. Niet mijn moeder. 
Aanvankelijk mocht Teddy van haar niet in het woongedeelte voor in de 
boerderij komen. Dat was te smerig; hij moest in het achtergedeelte 
blijven, bij de andere beesten. ’s Winters sliep hij meestal bij de koeien in 
de stal; daar vroor het tenminste niet. Pas later, toen er een stadsjongetje 
met leukemie bij ons logeerde, mocht hij mee de kamer in. En sindsdien is 
dat zo gebleven. Teddy had zich als enige dier in weten te likken in het 
exclusieve mensendomein. Letterlijk zelfs: ik liet me ongegeneerd door 
hem likken. Hij was mijn beste vriend. En mijn vaders trouwe metgezel. 
Hij ging altijd mee naar de akkers en de velden. Daar kon hij trouwens 
ook uitstekend voor zichzelf zorgen. Hij struinde uren rond, op zoek naar 
hazen en konijnen, zonder dat we wisten waar hij was. Soms was hij zelfs 
meerdere dagen en nachten weg, maar hij kwam altijd weer terug – tot 
onze grote opluchting en blijdschap.  
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Zo niet onze derde hond, Lexie. Die ging ook een keer op stap. Voorgoed. 
We hebben hem nooit meer teruggezien. Ook Teddy’s dood staat me bij 
als de dag van gisteren. Hij had de nare gewoonte achter auto’s aan te 
rennen. Al blaffend probeerde hij in de wielen te bijten. Op een zondag-
avond werd hem dat fataal. Hij werd geraakt en was op slag dood. Die-
zelfde avond nog hebben we hem met z’n allen begraven. En het bleef een 
tijdlang heel stil op de boerderij.  

Toch gingen we toen, in die context, met onze honden heel anders om 
dan ik nu met mijn hond. Traditioneel had een hond op de boerderij wel 
degelijk een economische functie. Was het alleen al als waakhond – naar 
vreemde mensen, maar vooral ook naar vreemde dieren. Honden weer-
den met hun geblaf die vijanden van het systeem waar ik eerder over 
sprak. Onze honden waren niet zo waaks. Maar de herdershond van de 
buurman, een veel grotere boer, wel. Die zorgde voor veiligheid en 
bescherming. 

Ook in de alledaagse omgang met onze hond slopen economische over-
wegingen toch weer binnen. Teddy en Lexie kregen geen speciaal, en dus 
relatief duur hondenvoer. Zij aten gewoon met de pot mee. En als ze 
vlooien hadden kregen ze geen vlooienband of andere dure middeltjes. Ze 
werden overgoten met een fles petroleum, renden dan tien minuten als 
een idioot in het rond vanwege het gekriebel, waarna alle vlooien dood 
waren. Kosten voor de veearts werden eerder gespendeerd aan de koeien 
en de varkens dan aan de hond. Zo was er onze tweede hond: een ware 
mislukking, asociaal en onopvoedbaar; echt een rothond. Op een gegeven 
moment beet hij zelfs de schapen van de buren dood. Dat was de limit.     
’s Ochtends in alle vroegte heeft mijn vader hem gedood door met een 
stok in één klap zijn nek te breken. Nog voor wij wakker waren had hij 
hem in z’n eentje ook al begraven. Aan het ontbijt deelde hij mee dat de 
hond er niet meer was. Dat was een schok, voor mij althans, vooral door 
de wijze waarop. Ik voelde die stok neerdalen. Ook mijn vader, vermoed 
ik, had het daar niet gemakkelijk mee, getuige het tijdstip van handelen 
en het ontbreken van enig begrafenisritueel zoals bij Teddy. Maar zo lagen 
de prioriteiten nu eenmaal. Het beest moest afgemaakt, en een andere 
manier om het te laten gaan zou een te grote financiële aderlating ver-
eisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de hond dus geen economische functie meer had en we deson-
danks goed voor hem zorgden, slopen daar toch weer economische ele-
menten in. Hoe gecompliceerd kan de relatie tussen economie en zorg 
zijn?! Dus toch geen zorg zonder economische overwegingen? Dat is te 
snel geconcludeerd. De marges waren niet groot, maar ze bestonden wel. 
Zo heeft het nog ruim een jaar geduurd voor Max werd afgevoerd toen hij 
overbodig was geworden. Dat was strikt economisch gezien een nutteloos 
jaar, maar relationeel niet. We rekten de tijd voor het afscheid. Een jaar 
werkloosheid van de gewezen held helpt daar een aardig handje bij. Dat 
vergroot de afstand. En Jetje, de koe met maar drie spenen, ging langer 
mee dan economisch verantwoord was. Zoals er soms ook meer poezen 
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rondliepen dan nodig voor de muizenvangst. Hoewel wij het, voor zover 
ik me kan herinneren, nooit hebben gedaan, was het in onze omgeving 
niet ongebruikelijk om in het geval er al te veel poesjes kwamen eens een 
nest jongen te verzuipen. Gewoon, door ze in een zak te stoppen, zware 
steen erbij, en, hup, het kanaal in. Maar als het even kon, zorgde je op een 
andere manier om van het overschot af te komen, bijvoorbeeld door de 
jonge katjes weg te geven. Of door de natuurlijke selectie een handje te 
helpen: aan zieke katten werd geen cent veeartskosten uitgegeven. 

Ziekte en dood waren sowieso van die grensgebieden waar andere dan 
strikt economische overwegingen een rol speelden – zij het in dit 
voorbeeld van die poezen nou weer net niet. Het lijden van een dier ging 
je niet in de koude kleren zitten en de vraag hoe te handelen – ik noemde 
al de euthanasiekwestie – werd niet op louter economische gronden 
beslist. Je beleefde meer plezier aan een worp van twaalf gezonde biggen 
dan aan de geboorte van dertien biggen plus een dode of een doodzieke. 
En een gebroken poot van een kalf werd wel degelijk hersteld, al was dat 
volgens een economische risicoanalyse wellicht niet verstandig. Een jong 
kalf had zich eens geheel verstrikt in het touw waarmee het aan een paal 
in de wei stond en dreigde ter plekke te stikken. Toch aarzelde mijn broer 
op het acute bevel van mijn moeder om het broodmes te halen. Moest hij 
loyaal zijn aan haar of aan het kalf? Pas toen hij in de gaten kreeg dat ze 
niet de keel van het kalf, maar het touw wou doorsnijden, deed hij wat 
van hem gevraagd werd.  

Juist in zulke grenssituaties van leven en dood, van ziekte en lijden 
manifesteerde zich het relationele karakter tussen mens en dier. Pijn van 
dieren deed je pijn in je eigen buik. Uit zulke vormen van emotionele 
betrokkenheid vloeiden ook grenzen en verantwoordelijkheden voort 
met betrekking tot de omgang met dieren. Toen een koe tijdens het mel-
ken weer eens niet stil wilde staan en de bijna volle emmer met melk 
omtrapte, schopte mijn vader de koe genadeloos hard met zijn klompen – 
niet één keer maar vele malen. Hoe emotioneel begrijpelijk ook vanuit 
zijn oogpunt (hij was de hele dag al chagrijnig), en hoe zonde ook van die 
emmer melk in economisch opzicht, we voelden ons diep beschaamd – en 
mijn vader trouwens ook, achteraf. Dat doe je niet met koeien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar waarom castreerden we dan wel eigenhandig en zonder verdoving 
de mannelijke biggen, met zo’n ouderwets, inklapbaar scheermes, zoals 
kappers die soms nog gebruiken? In kringen van hedendaagse 
dierbeschermers is die nog steeds bestaande praktijk een icoon van brute 
dierenmishandeling geworden. Vooral in stedelijke omgevingen gaan 
documentairefilmpjes daarover erin als Gods woord in een ouderling. 
Heftige verontwaardiging roept het op over zoveel wreedheid. Wij 
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stonden daar destijds niet lang bij stil. Dat moest gewoon gebeuren; ter 
bevordering van de rust van het dier en dus het groeiproces, ter voor-
koming van geslachtsrijpheid voordat het varken rijp voor de slacht was, 
en omdat het vlees van een niet gecastreerd varken bij de consument niet 
erg populair was en dus minder opbracht. De biggen krijsten wel als een 
idioot, maar dat was toch vooral omdat ze, op hun rug liggend, aan vier 
poten stevig werden vastgehouden opdat ze niet bewogen tijdens de 
behandeling. De ingreep zelf was maar een fluitje van een cent: twee mini-
male incisies, een paar druppels slaolie erop om ontsteking te voorkomen, 
en nog geen minuut later liep het biggetje, krul in de staart, alweer vrolijk 
in het stro te dollen met z’n maatjes. Helemaal niets aan de hand, toch? 

En zo hadden we er ook totaal geen moeite mee een koe waar iets mis mee 
was of een zelf gemest varken te slachten voor eigen consumptief gebruik. 
Integendeel, ik herinner me dat als een groots feest. De hele boerderij was 
dan in rep en roer. Slachten deden we namelijk aan huis – dat was toen 
nog niet bij wet verboden. De slachter schoot het dier met een soort van 
pistool-met-ingebouwde-pen bewusteloos, sneed zijn keel af, en ving het 
bloed op waar later weer bloedworst van gemaakt werd. Het beest werd 
onthaard met heet water of een brander, ondersteboven aan een trapleer 
gehangen, en over de lengte doormidden gesneden, waarna het ontdaan 
werd van de ingewanden om de volgende dag deel voor deel verwerkt te 
worden tot karbonades, speklapjes, gehakt, soepbeenderen en worsten – 
veel worsten, gedraaid in de door mijn moeder tig keer gewassen en 
uitgekookte darmen. Dat was twee dagen keihard werken, maar dan 
waren de vleespotten ook weer seizoenen lang gevuld. Slachten, dat wil 
zeggen doden voor eigen genot, stond niet haaks op liefde voor het dier. 
Integendeel, het maakte integraal deel uit van het leven op onze boerderij; 
van het netwerk van respectvolle, liefdevolle mens-dierrelaties; ergo: van 
onze economie van de zorg. 

 

 

 

Conclusies en discussie 

Wat kunnen we concluderen uit deze kleine fenomenologie van mens-
dierrelaties op een Hollandse boerderij in de jaren vijftig en zestig – uit 
deze auto-bio-etnografie? 

Laat ik beginnen met een meer methodologische opmerking. Zoals bij 
elke historische reconstructie lopen in bovenstaand verhaal over onze 
boerderij allerlei niveaus door elkaar – voor zover die sowieso al te 
onderscheiden zouden zijn: Die Geschichte, wie sie wirklich gewesen ist 
(inderdaad, op zich al een historistisch/positivistisch onding), de wijze 
waarop ik die geschiedenis destijds ervoer, mijn (selectieve) herinnering 
daarvan anno heden, alsmede de filosofisch voorgestructureerde manier 
waarop ik die geschiedenis hier, in dit artikel, bevraag – in termen van 
zorg en economie, met allerlei dierethische discussies op de achtergrond. 
Met name dat laatste is van belang. Want laten we wel wezen: veel van de 
hierboven gestelde vragen over onze omgang met dieren leefden voor 
ons, toen, op die manier, helemaal niet. Dat we, zoals ik eerder vaststelde, 
destijds geen seconde moreel twijfelden aan de massale marteldood van 
vliegen of aan de castratie van biggen zonder verdoving, is typisch een 
constatering vanuit het heden – vanuit dierethische discussies over wat 
toelaatbaar is en wat niet voor welk soort dieren. We twijfelden er destijds 
inderdaad geen seconde aan; niet omdat we het te rechtvaardigen vonden, 
maar omdat we niet beschikten over het vocabulaire om zo’n vraag 
überhaupt maar te kunnen stellen. We beschikten niet over een 
dierethiek – van welke signatuur dan ook. We hanteerden geen expliciete 
ethische regels voor de omgang met dieren.  

Zoals we hebben gezien, stond dat oprechte zorg voor die dieren helemaal 
niet in de weg. De verschillende mens-dierrelaties op onze boerderij 
kregen gestalte via een mix van uiteenlopende overwegingen. Naast 
economische afwegingen speelden (morele) intuïties, en wellicht zelfs 
toch ook sentimenten, een belangrijke rol. Maar dan niet van de praktijk 
losgezongen romantische intuïties en derhalve valse sentimenten. Inte-
gendeel. Zoals uit verschillende aangehaalde voorbeelden moge blijken 
(de schaamte voor het schoppen van de koe, het mede-lijden met het 
beest dat pijn heeft, maar ook de rücksichtsloze jacht op ongedierte), 
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waren de diverse mens-dierrelaties op onze boerderij stevig verankerd in 
routines en gewoonten. Ze werden geleid door van generatie op generatie 
overgedragen strong feelings; door in praktijken gestolde, en dus altijd 
impliciete, niet onder woorden gebrachte morele tradities – veeleer dan 
door expliciete ethische principes. Dat leidt tot een eerste conclusie: het 
dierenrechten en -welzijnsvertoog mag dan het voordeel van transparan-
tie in zich dragen en derhalve een belangrijke rol spelen in beleidsmatige 
en juridische contexten, toegewijde zorg voor dieren is daar kennelijk 
niet, of op z’n minst niet alleen van afhankelijk. En omgekeerd mogen 
sentimenten afkomstig uit heel andere contexten, bijvoorbeeld die van 
huisdieren, weliswaar een moreel sterk appellerend gehalte hebben en 
derhalve een attenderende, kritische rol vervullen inzake onze omgang 
met productiedieren, ze hebben alleen duurzaam effect als ze vertaald 
worden naar die andere praktijk – dat wil zeggen, als ze ingebed worden 
in de routines en gewoonten van het boerenleven. Tussen een rationa-
listische, universele ethiek van regels en rechten enerzijds en lokale 
emoties en sentimenten anderzijds, valt nog een veld te winnen: het to-
nen, duiden en onder woorden brengen, ook in moreel opzicht, van 
diverse mens-dierrelaties – hun institutionele praktijken, daarin veran-
kerde normen en waarden, gestolde moraliteiten, impliciete intuïties en 
complexe afwegingsmechanismen.  

De tweede conclusie sluit daar direct op aan: zorg komt in verschillende 
soorten en maten. Áls men al een (zorg)ethiek van de dieren zou willen 
formuleren (maar zie noot 6), dan in ieder geval geen algemeen geldende. 
De notie van zorg, en het onderscheid tussen goede en slechte zorg vereist 
differentiatie – differentiatie tussen verschillende dieren en diersoorten 
(de zorg voor koeien is heel wat anders dan de zorg voor muizen en 
ratten); differentiatie tussen het individuele dier en een categorie dieren 
(de zorg voor het individuele paard is heel iets anders dan voor de kippen 
als groep); differentiatie tussen de praktijken waarin die dieren functio-
neren (de zorg voor een mestvarken vereist andere dingen dan de zorg 
voor een fokvarken, laat staan voor een wild varken – dat is weer heel wat 
anders). En in het verlengde daarvan kan het ook helemaal geen kwaad 
om soms een onderscheid te maken tussen mensen en dieren. Een alge-
mene veroordeling van speciecism veronderstelt een veel te abstract 
gelijkheidsideaal – alsof universele mensenrechten tot een deelver-

zameling van nog universelere dierenrechten gemaakt zouden kunnen en 
moeten worden. Zo raken we steeds verder van huis – de facto, in het 
begrijpen van de diversiteit aan mens-dierrelaties, maar ook de juris. Waar 
de notie van mensenrechten gebaseerd is op de principiële gelijkheid van 
mensen kan een dergelijke gelijkheid in geval van dierenrechten, inclusief 
het menselijk dier, toch moeilijk volgehouden worden – op straffe van 
uitholling van het hele idee van gelijkheid. Wie de rechten van de mens 
op één noemer brengt met de rechten van de kip houdt een politiek leeg 
instrument over. Wat aan algemene toepasbaarheid ‘gewonnen’ wordt, 
verliest men aan concrete inhoud. Kortom, hier dreigt de wal het schip te 
keren.11

Mijn derde en laatste conclusie: economie en zorg sluiten elkaar niet uit. 
Integendeel, ze veronderstellen elkaar. Onze boerderij liet zich juist 
typeren als een economie van de zorg, in plaats van zorg als ethische 
reactie op en grens aan economisch handelen. Instrumentaliteit en 
moraliteit zijn geen elkaar uitsluitende categorieën. Dieren zijn niet óf een 
object/een ding óf een subject/een levend wezen – property or person. 
Wat het is om dier te zijn – zijn betekenis, zijn status – komt pas tot uiting 
in de contextuele, historische, omgevingsgebonden relatie tussen mens en 
dier. En dat geldt mutatis mutandis ook voor de mens. Mens en dier zijn 
product van hun pragmatische, dat is praktijkspecifieke, interacties in 
plaats van vooraf gegeven input daarvoor. In de context van onze boer-
derij betekende dat dat goed boeren goede zorg vereiste. Geen primaat van 
de economie in die zin dat de wetten van de markt ons een vrijbrief gaven 
om met dieren te doen en laten wat we wilden. Maar het betekende ook 
dat zorg steeds in het teken stond van economisch overleven. Voor ‘soft 
zorgen’ was geen ruimte. Het was een boerderij – geen burgermans-
huiskamer 3-hoog-achter, geen zeehondencrèche, een dierentuin of een 
wildpark. 

Tot slot, wat zijn de mogelijke implicaties van deze conclusies? Ik noem er 
twee, te beginnen bij de laatste conclusie – dat economie en zorg, instru-
mentaliteit en moraliteit elkaar niet uitsluiten. Waarom zou die conclusie 
niet ook gelden voor de hedendaagse, met huid en haar aan de bio-in-
dustrie uitgeleverde boer? Ook voor hem is het adagium dat goed boeren 
goede zorg vereist nog steeds van toepassing. Een neef van me, eigenaar 
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van een supermodern melkveebedrijf van ruim tweehonderd koeien plus 
een eigen yoghurtfabriek is onlangs weer teruggegaan van drie keer 
melken per dag naar de standaard twee keer per dag. Dat bleek uiteraard 
vooral een economische kwestie: drie keer melken per dag eiste zoveel van 
zijn koeien dat uiteindelijk de rekening van de veearts hoger bleek dan de 
meerwaarde van een extra melkbeurt. Maar dat was het niet alleen. Zijn 
koeien werden zo vaak ziek en raakten dermate uitgemergeld dat hij het 
ook daarom al niet meer leuk vond. Drie keer melken bleek niet alleen 
economisch onverantwoord, maar ook ‘niet langer om aan te zien’, zoals 
hij het zelf zei, daarmee een zowel esthetisch als ethisch gevoel uit-
drukkend. Ook hier dus nog steeds de combinatie van economie en zorg – 
zij het dat de economische context, en daarmee de condities voor zorg, 
sterk veranderd zijn. Want precies daar zit het verschil tussen onze boer-
derij in de jaren vijftig en zestig en de huidige, veel geavanceerdere bio-
industrie: het spel wordt nu economisch veel scherper op de snee ge-
speeld. De marges zijn smaller geworden. Iedere economie genereert zijn 
eigen regime van zorg. Wie de bio-industrie wil bestrijden kan daar maar 
beter rekening mee houden in plaats van de bio-industriële boer op grond 
van abstracte noties als het recht van dieren op leven neer te zetten als 
crimineel en moordenaar. Bijvoorbeeld door de marges voor die zorg te 
verruimen. Het gaat er dan niet om de individuele boer te veroordelen, 
maar de condities te veranderen waaronder hij zijn werk moet doen. 

Dat geldt, tweede implicatie van mijn verhaal, ook voor de dierethische 
kant van de zaak. Behalve in economische zin wordt het spel thans ook in 
normatieve zin veel scherper op de snee gespeeld. Zoals ik al zei: wij be-
schikten destijds niet over expliciete ethische regels. Desondanks verleen-
den wij, naar de maatstaven van onze morele intuïties toen, toch goede 
zorg. Dat noopt tot bescheidenheid aan de kant van de dierethiek. Maar ik 
merkte ook op dat de vragen die ik vanuit het heden stelde aan ons 
verleden mede ingegeven zijn door die thans meer geprononceerde en 
geëxpliciteerde dierethische context. Daar is ook niks mis mee. De in het 
voorgaande gepleegde en bepleite historisering en contextualisering van 
mens-dierrelaties impliceert niet dat de dierethiek overbodig is geworden. 
Integendeel, hetzelfde argument kan juist gebruikt worden om ook die 
dierethiek zelf te historiseren en te contextualiseren. Net zoals de milieu- 
en natuurethiek populair worden op het moment dat we beseffen dat we 

het milieu verpesten en de natuur dreigen te verliezen, doet de dierethiek 
haar intrede in het tijdperk van bio-industrie en technologische manipu-
latie van dieren. Behalve een reden voor een gezonde portie ironie is dat 
ook een teken van toenemende morele sensitiviteit. Zo bezien is dier-
ethiek als uiting van zorg omtrent het lot van dieren juist een symbool 
van civilisatie en fatsoen.12 Economie en zorg, instrumentaliteit en morali-
teit zijn geen communicerende vaten, waarbij de een noodzakelijk ten 
koste van de ander gaat. Integendeel, als het economische spel scherper op 
de snee gespeeld wordt, dan ook het dierethische, normatieve spel. Meer 
instrumentaliteit vereist juist meer moraliteit. En voor elke nieuwe 
praktijk, voor elke nieuwe context moeten de woorden daar opnieuw 
voor gevonden worden – steeds weer. Explicatie van de impliciete moraal 
van eerdere of andere praktijken, zoals die van onze boerderij een halve 
eeuw geleden, kan daarbij helpen. Het binnenperspectief van toen kan 
dan ingezet worden als een kritisch buitenperspectief voor nu – en 
omgekeerd.13  Daar hoeft geen ahistorische, universele dierethiek aan te 
pas te komen. 

Mijn vader sloeg de hond met een stok dood. Ik laat hem, als het moet, 
netjes bij de veearts inslapen. In de context van die tijd en die omstandig-
heden was mijn vaders handelen begrijpelijk. Nu, in een andere context 
en onder andere omstandigheden, zouden we het wellicht anders doen. 
Denkelijk zouden we die biggen nu toch eerst verdoven – of misschien 
zelfs helemaal niet meer castreren als bleek dat dat niet nodig was of er 
inmiddels andere middelen ter beschikking zouden zijn gekomen om 
hetzelfde doel te bereiken. Andere tijden, andere praktijken, andere 
vormen van zorg. 
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1 Over het nut van zulke morele kruisbestuivingen tussen uiteenlopende praktijken van 
mens-dierrelaties, zie Korthals (2002), die zich daartoe onder andere beroept op de notie 
van praktijkgebonden moraal zoals verwoord in MacIntyre (1985). Zie ook Walzer (1983). 

Voor een radicalisering van Korthals’ multi practices approach, zie Harbers (2002). Dit 
artikel borduurt voort op het daar ingezette argument. 

2 Voor een overzicht, zie Armstrong en Botzler (2003). Klassiekers zijn Singer (1975) en 
Regan (1983). Verplichte passeerpunten daarna zijn o.a. DeGrazia (1996), Francione 
(2000) en Franklin (2005). In dezelfde traditie, maar met meer oog voor verschillen in 
vermogens (capabilities) tussen soorten, zie Nussbaum (2006). 

3 Zie met name Wise (2000). 

4 Vgl. ecofeministische, vaak met zorgethiek schermende verschildenksters die deze, in 
hun ogen masculiene stijl van ‘dierenbevrijding’ vergelijken met vrouwenemancipatie 
gebaseerd op noties van gelijkheid. Waar dat laatste in hun ogen slechts emancipatie-op-
mannen-termen betreft, zou de dierenrechtenbeweging niets anders inhouden dan 
emancipatie-op-mensen-termen. Zij bepleiten emanciptation-on-their-own-terms – van 
vrouwen respectievelijk dieren. Zie MacKinnon (2004). Hoe interessant die kritiek ook, 
soms leidt ze tot, in mijn ogen, zeer bedenkelijke alternatieven. Bij dat emancipation-on-
their-own-terms kun je in geval van vrouwen allerlei zinnige zaken denken, maar wat 
daaronder te verstaan in geval van dieren? Volgens mij niets anders dan een zeer roman-
tische wildheidsgedachte, een verheerlijking van moeder natuur. Niet voor niets wordt 
Merchant (1980) hier als belangrijkste inspiratiebron gehanteerd. 

5 Voor een recente stand van zaken in het dierenrechtenvertoog, zie Sunstein en 
Nussbaum (2004). 

6 Zie, bijvoorbeeld, de geografische studies van Wolch en Emel (1998) en Philo en Wilbert 
(2000), diverse cultuurstudies in Rothfels (2002), de meer filosofische essays van Gaita 
(2002) en Haraway (2003 en 2008), maar ook het werk van literatoren als Coetzee (1999) 
en niet te vergeten de hondentrainster Hearne (1986). Ik zou hier ook de zorgethiek 
(voor dieren) kunnen noemen – een ethiek immers die eveneens afstand neemt van het 
universele en niet-relationele karakter van het (dieren)rechtenvertoog. Maar daar houdt 
de gelijkenis met mijn argument ook op. De in dit artikel te kritiseren tegenstelling 
tussen economie en zorg, tussen de instrumentaliteit van het systeem en de moraliteit 
van de leefwereld, weerklinkt juist ook in de zorgethiek. Kortom, als al aanwezig tussen 
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de regels door, dan fungeert de zorgethiek hier slechts gedeeltelijk als bondgenoot; voor 
een ander deel maakt zij juist deel uit van mijn tegenstanders. 

7 Dat wil niet zeggen dat wetenschappelijk onderzoek hier geen rol speelt. Integendeel: 
zie het veel geciteerde werk van de etholoog Frans de Waal. Of  van de primatologe en 
latere schapenonderzoekster Thelma Rowell, die juist de reacties van dieren op mense-
lijk handelen bestudeert. Relationaliteit tussen mens en dier is hier tot in de methodische 
opzet van ethologisch onderzoek ingebouwd. Zie daarover Despret (2005). 

8 Ook de schapen van Thelma Rowell zijn hobbydieren – geen dieren noodzakelijk voor 
haar levensonderhoud. 

9 Deze typering verwijst onmiskenbaar naar de actor-netwerktheorie – een manier van 
denken die op de achtergrond van dit artikel, zij het impliciet, steeds aanwezig is, met 
name noties als relationisme, antireductionisme en complexiteit. Voor een nadere expli-
catie van deze theorie als theorie van het samenleven, zie Latour (2005). Voor de notie 
van complexiteit, zie ook Law en Mol (2002). 

10 Dat geldt overigens ook de relationele verhalenvertellers over mens-dierrelaties – 
bedoelde historici, fenomenologen en etnografen. Zij hebben over het algemeen minder 
moeite met niet al te milde omgangsvormen met dieren of zelfs met het doden van die-
ren dan de veel rationelere, minder invoelende dierethici. Zo is Hearne flink gekritiseerd 
op de straffe wijze waarop zij honden opvoedt. Omgekeerd treft men bij de dierethici een 
behoorlijke dosis sentiment aan ter legitimatie van hun overigens strikt rationele 
verhandelingen. Een ethisch zachtaardige, relationele denkstijl kan kennelijk gepaard 
gaan met een tamelijk harde aanpak van dieren, terwijl een ethisch harde, rationalis-
tische stijl bepaald geen vrijwaring van emoties en sentimenten garandeert. Zie bijvoor-
beeld Thompson (2002) over verschillende filosofieën voor de omgang met olifanten in 
Amboseli National Park, Kenia. Vanuit het rechtenperspectief mag er nooit een olifant 
worden doodgeschoten; vanuit relationeel oogpunt blijkt dat toch wat ingewikkelder. 
Vergelijk ook Klaver e.a. (2002) over de problematiek van grote grazers in natuur-
gebieden. Vanuit de optiek van individuele dierenrechten moeten deze beesten worden 
bijgevoerd in winterse tijden van voedselgebrek; vanuit een relationele optiek (nu niet in 
termen van mens-dierrelaties, maar in termen van relaties binnen het ecosysteem), is het 
juist ethisch verantwoord hen aan hun lot over te laten. 

11 Zie ook Brom (1997). 

12 Dat wil overigens niet zeggen dat de mate van morele sensitiviteit noodzakelijk parallel 
loopt met economische groei en welvaart, zoals mag blijken uit de wijze waarop in tal 
van minder welvarende landen en culturen wordt omgegaan met dieren. Ook de histo-
riciteit van de moraal is geen rechtlijnig verhaal. 

13 Methodisch krijgen historische verhalen met op het eerste gezicht een hoog nostal-
gisch karakter zo politiek-normatief een positieve functie; ze laten zien dat er andere 
(morele) werkelijkheden mogelijk zijn. Vgl. Berger (1992) en Mak (1996) over de ver-
dwijning van agrarische dorpscultuur. 
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