
Doodvriezen op weg naar de hemel. 

Sympathie voor dieren (i) 

Wim Dubbink 

Aan het eind van Peter Brooke's verfilming van het Indiase epos 'MarÃ bhÃ rat 
beklimt Yudhisthira, een van de hoofdfiguren de godenberg Mem. De zware be- 
klimming i$ het symbool voor het bereiken van zoveel geestelijkeverlichting, dat 
men ten hemel mag stijgen. De tocht is vol ontberingen, maar Yudhisthira versaagt 
niet en bereikt de top, waar het koud is en hard waait. De kou en de wind kunnen 
Yudhisthira niet deren. Vanuit de hemel wordt hij aangesproken door de god Indra 
die hem meedeelt dat in de hemel een feestmaal voor hem klaarstaat Een touwlad- 
der wordt voor hem uitgegooid. 

Yudhisthira pakt de touwladder en klimt naar boven. Dan begint een grote 
zwarte hond die hem gedurende de reis lange tijd vergezeld heeft, zachtjes te jan- 
ken. Yudhisthira stopt met klimmen, kijkt naar de hond en vraagt aan Indra of ze 
in de hemel een grote mand voor hem hebben, zodat hij de hond kan meenemen. 
Indra antwoordt 'Nee'. Yudhisthira vraagt of er dan wellicht andere ingangen tot 
de hemel zijn. "Al waren er andere ingangen, in deze hemel is geen plaats voor 
honden", antwoordt Indra. 

Yudhisthira wijst erop dat de hond hem gedurende de reis belangeloos heeft 
geholpen. Bovendien zijn hij en de hond bevriend geraakt. Indra meldt korzelig dat 
de goden voor deze hond geen uitzondering maken. "Realiseren de goden zich wel 
dat deze hond dan zal doodvriezen op deze berg?", vraagt Yudhisthira. Het Bchte- 
lijk geÃ¯rriteerd antwoord luidt dat de goden zich dat wel degelijk realiseren, en dat 
Yudhisthira nu moet ophouden te zeuren over die hond. Er is in de hemel gewoon 
geen plaats voor honden. 

Een ogenblik twijfelt Yudhisthira of hij de hond zal achterlaten. Dan daalt hij 
resoluut de touwladder weer af. Terwijl hij beschutting zoekt bij de hond roept hij 
de hemel toe: "Ik bevries nog liever met deze hond op deze berg, dan in te gaan in 
uw hemel!" 

Dan begint Indra te lachen. Het blijkt dat de hond geen gewone hond is, maar 
de oppergod Dhanna, die zich heeft vermomd als een hond. De keuze waarvoor 
Yudhisthira op de touwladder geplaatst werd, was niets anders dan een laatste test 
van zijn geestelijke rijpheid. "Ga gerust in tot de hemel", zegt Indra, "je zult je 
hond daar tegenkomen als oppergod Dharma". (2) 

1 Ik bedank Frans Brom, Herman Meijer, Jan Vorstenbosch, Louis van Voorthuisen en de re- 
dactie van Krisis voor commentaar op eerdere versies. 

2 Het epos Marabharata staat beschreven in Winternilz, Geschichte der Indischen Literatur. 
Band l Leipniz 1908 



Dit verhaal is op te vatten als een argumentatie die ons wil motiveren rekening 
te houden met dieren. Als zodanis is het exemnlarisch voor het werk van heden- - 
daagse dier-ethici. Dier-ethici (3) zijn filosofen met een duidelijk politiek doel. 
Middels hun filosofische werk willen zij een bijdrage leveren aan een drastische 
wijziging in de hedendaagse omgang met dieren, inhet bijzonder met landbouw- 
huisdieren en proefdieren. Dieren hebben huns inziens recht op een 'dierwaardig' 
en/of 'natuurlijk' bestaan. Welke technische betekenis begrippen als 'natuurlijk- 
heid' in deze context hebben, is hier niet relevant. Duidelijk is dat dieren in ieder 
geval minder zouden moeten lijden, meer in staat zouden moeten zijn hun 'soort- 
specifiek gedrag' ten toon te spreiden, meer bewegingsvrijheid zouden moeten 
hebben en zich op een natuurlijker manier (zonder menselijke interventie) zouden 
moeten kunnen voortplanten. 

Een belangrijk onderdeel van de filosofische taak die dier-ethici zich hebben 
gesteld, is het opstellen van argumentaties die ons kunnen motiveren rekening te 
houden met dieren. Deze argumentaties hebben een karakteristieke vorm. Men 
probeert ons telkens duidelijk te maken dat het rekening houden met dieren ratio- 
neel onontkoombaar is. Het inzicht dat dieren moreel relevant zijn, en de prakti- 
sche gevolgen die dit inzicht heeft, moet onvermijdelijk zijn voor elk rationeel 
denkend wezen dat geconfronteerd wordt met de argumenten van de dier-ethici. 

Dier-ethici hanteren hierbij twee strategieÃ«n de consistentie-scategie en de 
absolutistische strategie. De eerste is gelieerd aan het utilisme, de tweede aan de 
deontoloeische theorie. 

Aanhangers van de consistentie-strategie proberen aan te tonen dat het rekening 
houden met dieren om redenen van (rationele) consistentie onontkoombaar is. 
Aanhangers van de absolutistische strategie proberen te laten zien dat dieren wer- 
kelijk recht hebben op een hetere behandeling. Terwijl in het eerste geval een intern 
met de rationaliteit verbonden eis ons dwingt rekening te houden met dieren, 
dwingt ons in het tweede geval (een juist inzicht in) 'de werkelijkheid'. 

Geen van beide strategie'n is mijn inziens erg adequaat. Hiermee bedoel ik dat 
ze een weldenkend individu in een hedendaagse westerse samenleving niet kunnen 
overtuigen, en dus ook niet kunnen motiveren. De dier-ethiek zal daarom een 
nieuwe weg moeten inslaan. Anders raakt zij op een dood spoor. Voor ik deze 
nieuwe weg bespreek, zal ik eerst de consistentiestrategie en de objectivistische 
strategie kritiseren. 

Consistentie en objectiviteit 

De consistentie-strategie is gekoppeld aan het debat over 'de uitbreiding van de 
morele kring'. De morele kring is de kring van wezens waaraan wij morele ver- 
plichtingen hebben. Volgens de dier-ethici laten we gewoonlijk - en uit gewoonte - 
alleen mensen toe tot de morele kring. Aanhangers van de consistentie-strategie 

3 Mei de term 'dier-ethicus' kan men iedereen aanduiden, die zich in het debat over de morele 
status van dieren mengt, voor- of tegenstander. Men kan de term ook gebruiken om alleen de 
voorstandersvan een morele status voor dieren mee aanduiden. Ik gebruik het woord in deze 
laatste betekenis 



pogen ons echter te laten zien dat de ratio ons dwingt tot 'het juiste inzicht' in de 
morele kring. Peter Singer -primus omnium van de hedendaagse dier-ethiek - 
hanteert deze strategie. Zijn Ã¯roefkaa is het marginale gevallen-argument. Kwin- 
tessens van dit argument is dat we wezens tot de morele kring rekenen (4) op 
grond van bepaalde eigenschappen, zoals 'rationaliteit', 'bewustzijn' of 'beschik- 
kend over het vermogen tot pijnbeleving'. Dat betekent dat als we aan mensen wel 
morele status willen toekennen en niet aan dieren, er eigenschappen aangewezen 
moeten kunnen worden waarover mensen wel beschikken en dieren niet. Singer 
stelt dat zulke eigenschappen niet bestaan. Want bij het aanwijzen van uniek men- 
selijke eigenschappen moeten we rekening houden met 'randgevallen' als babies 
en ernstig geestelijk gestoorden. Aangezien (gewervelde) dieren over alle eigen- 
schappen beschikken waarover deze randgevallen beschikken, kunnen we (ge- 
wervelde) dieren niet buiten de morele kring plaatsen. 

De consistentie-strategie heeft een zekere overtuigingskracht. Zij houdt ons 
voor dat we op grond van een formele argumentatie gedwongen zijn dieren anders 
te behandelen dan nu het geval is. De denk echter dat de overtuigingskracht van de 
strategie zich helaas beperkt tot de eigen parochie. De reden hiervan is dat wanneer 
iemand tot het mzicht komt dat dieren moreel relevant zijn, er een verandering 
plaatsvindt op een ander niveau dan Singer denkt. Singer en de zijnen menen dat 
iemand door toediening van onproblematische empirisch- informatie tot een nieuw 
oordeel over de grootte van de morele kring kan komen: 'Inderdaad!, nu ik weet 
dat dieren ook kunnen lijden, moet ik wel erkennen dat ze ook moreel relevant 
zijn.' Het punt is echter dat bij het wijzigen van het oordeel over de morele kring 
iemands representatie van de werkelijkheid verandert. Men onthult geen werke- 
lijkheid, maar construeert een nieuwe. Er vindt een verandering plaats op concep- 
tueelontologisch niveau. In dit proces veranderen oordelen niet door het toedienen 
van extra feitelijke informatie, maar verandert het oordeel door een verandering 
van de (uitspraken over) feiten. 

Anders gezegd: Singer en de zijnen menen dat iemand die dieren buiten de mo- 
rele kring plaatst niet beschikt over alle relevante informatie, of niet in staat is op 
een consistente wijze te argumenteren. Deze gedachte lijkt mij onhoudbaar. Iemand 
kan weten dat dieren pijn hebben, en tegelijkertijd het lijden van dieren niet van 
belang vinden. 

Historisch onderzoek naar het proces dat optrad toen de positie van zwarten en 
vrouwen in de morele kring wijzigde, ondersteunt mijn kritiek op de consistentie- 
strategie. (5) Roderick Nash heeft in dit verband een interessant onderzoek verricht 

4 Ik spreek in het vervolg over'het toetreden tot'vs.'het niet toetreden tot de morele kring'. Het 
is preciezer - maar omslachtiger - om te spreken van 'een andere positie binnen de morele 
kring'. De positie van dieren is altijd wel onderscheiden geweest van die van bijvoorbeeld ste- 
nen. 

5 Iemand die de strijd voor de morele relevantie van dieren vergelijkt met de emancipatie van 
zwarten en vrouwen, wordt er soms van beticht de emancipatiestrijd van zwarten en vrouwen 
te willen bagatelliseren (Francis, Norman, 1978) Dat is niet mijn bedoeling. Ik maak de verge- 
Inking, omdat er parallellen bestaan tussen deze drie processen. Het proces dat optreedt bij 
iemand die tot het (morele) inzicht komt dal blanken gelijkzijn aan zwarten, en mannen gelijk 
zijn aan vrouwen, is formeel gezien geluk aan het proces dat optreedt bij iemand die tot het 
(morele) inzicht komt dat men ten aanzien van dieren bepaalde verplichtingen heeft 



naar de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten in de vorige eeuw. (6) 
Enerzijds laat hij zien dat binnen het interpretatieve kader van de slavenhouder sla- 
vernij rationeel te rechtvaardigen is. Anderzijds laat hij zien dat dit samenhangt met 
het vermeende feitelijke karakter van het verschil tussen blanken en slavenlzwar- 
ten. Een slaaf mag ongestraft worden gedood, "omdat een slaaf geen individu is, 
maar een ding", oordeelde een rechter in Virginia in 1858. (7) 

De absolutistische strategie wordt gehanteerd in de discussie over de intrinsieke 
waarde van dieren. Samen met de discussie over de grootte van de morele kring 
vormt dit debat Ã©Ã van de hoofdthema's binnen de huidige dier-ethiek. De vraag 
die in dit debat centraal staat lmdt: 'Hebben dieren intrinsieke waarde en welke 
consequenties heeft dat?' Intrinsieke waarde kan men in deze context definiÃ«re 
als intrinsieke waardigheid. Een entiteit met intrinsieke waarde is een entiteit die 
om zichzelf gerespecteerd dient te worden. (8) 

De aanhangers van de absolutistische strategie spelen in dit debat eenpromi- 
nente rol. Zij willen ons laten zien dat dieren wtrkelijk intrinsieke waarde hebben, 
en dat wij er daarom niet aan ontkomen dieren diervriendelijk te behandelen. In 
een artikel over dier-ethiek van de Wageningse filosofe SusanneLijmbach wordt 
de absolutistische strategie goed geÃ«xpliceerd In dit artikel stelt Lijmbach zich te- 
weer tegen de gedachte dat wij onze relatie met dieren moeten baseren op 'hoe wij 
dieren zien'. Die gedachte schiet bij Lijmbach in het verkeerde keelgat. "Immers, 
het grootste probleem in onze omgang met dieren is dacht ikjuist dat we de dieren 
anders zien en behandelen dan zij in werkelijkheid zijn. We behandelen ze als ob- 
ject, ding, instrument, meetlat en wat al niet, terwijl het toch dieren zijn." (9) 

Daarnaast vinden we de absolutistische strategie ook bijvoorbeeld bij iemand 
als Henk Verhoog (io),primus interpares van de Nederlandse dier-ethiek. Deze 
verzet zich in zijn artikelen tegen het gebruik van 'de objectieve methode' in de 
biologie. Door deze van de werkelijkheid abstraherende methode in de biologie te 
gebruiken, raken we volgens Verhoog het zicht kwijt op hoe dieren werkelijk zijn. 
De reden hiervan is dat in 'de objectieve methode' eigenschappen die karakteristiek 
zijn voor het dierzijn uit de beschrijving van de werkelijkheid worden gebannen. 

De absolutistische strategie kan het best worden bekritiseerd door de vier aan- 

Nash, R.F., Thw rfghts of nature. A history of environmentai ethics Madison 1989. 
De aanhangers van de consistentie-strategie zouden kunnen proberen mijn kritiek te onder- 
graven door erop te wijzen dat ik refereer aan een strikt onderscheidtussen feiten en waar- 
den dat door moderne filosofen allang op de helling is gezet Deze tegenwerping is volgens mij 
niet relevant. Ik betwist niet dat feiten en waarden elkaar wederzijds doordringen; ik betwist 
ookniet dal representatiesvan de werkelijkheidzich op een niveau bevinden waarop het on- 
derscheid tussen waarden en feiten niet meer te maken is. Ik meen alleen dat met het beroep 
op consistentie de overstap van de ene representatie naar de andere niet gemaakt kan wor- 
den. 
Technisch gezien staat het begrip 'intrinsieke waarde' tegenover het begrip 'instrumentele 
waarde'. In de dier-ethische discussie moet men het begrip echter associÃ«re met het begrip 
'worth', niet met het begrip 'value' 
Lnmbach. S.. 'Dier of Ding' in: Filosofie en maktlik 1013 11989). D 156. . . . . .  

10 zie bijvoorbeeld verhoog, H., 'Genetische manipulatie van dieren' in: Filosofie en praktijk 
1212 (1 991). pp. 87-1 06. 



names waarop zij stoelt bloot te leggen. De eerste hiervan luidt dat er een 'een ech- 
te werkelijkheid' (een 'out there') bestaat waarin wezens met de eigenschap 'in- 
trinsieke waarde' rondwaren. De tweede aanname is dat wij deze werkelijkheid- 
zoals-zij-is kunnen kennen; de derde dat we met 'ware uitspraken' deze werkelijk- 
heid beschrijven, en de vierde dat we ons morele handelen dienen af te stemmen 
op deze echte werkelijkheid. 

Deze vier aannames staan binnen en buiten de ethiek al eeuwen aan hevige kri- 
tiek bloot, tegenwoordig bijvoorbeeld verwoord door J. L. Mackie (11) en R. 
Rorty (12). Het lijkt me in ditbestek niet erg zinvol hun kritiek dunnetjes over te 
doen. Een belangrijk aspect van deze kritiek bestaat uit de stelling dat het kennend 
subject niet (volledig) receptief optreedt Rorty stelt in dit verband dat 'waarheid' 
geen functie is van de werkelijkheid (het daar-buiten ), maar van menselijke taal en 
dat taal een menselijke creatie is. Anders gesteld: filosofen als Rorty maken duide- 
lijk dat we geen kennis kunnen hebben van een niet-menselijke realiteit. We kun- 
nen niet met 'het oog van een god' naar de werkelijkheid kijken. De aanhangers 
van de objectivistische strategie veronachtzamen dit. Immers: 

"De idee [van intrinsieke waarde] lijkt geen betekenis ie hebben, tenzij de bio- 
logische overeenkomsten het bezit van iets niet-biologisch impliceren, iets wat 
onze soorten verbindt met een niet-menselgke reuliteir. en die w de soorten 
moreel respect verleent". (13) 

Tegen dit soort epistemologische kritiek is de objectivistische strategie niet be- 
stand. De objectivistische visie stoelt op de gedachte dat een subject de werkelijk- 
heid kan recipiÃ«re zoals ze is. 

De ratio 

Tot dusver heb ik de twee strategieÃ« tamelijk los van elkaar besproken. Er bestaan 
echter twee belangrijke overeenkomsten tussen beide. De eerste overeenkomst is 
dat in geen van beide argumentatie-strategie'n plaats is voor subjecten (toehoor- 
ders) van vlees en bloed. Een mens wordt overtuigd als zijnhaar 'ratio' is over- 
tuigd. Iemands karakter, emoties, disposities etc. zijn niet van belang. 

Een tweede overeenkomst komt aan het licht wanneer we de vraag proberen te 
beantwoorden waarom 'toehoorders van vlees en bloed' ontbreken. Als inleiding 
op dit antwoord moet een belangrijke aanname van de (westerse) ethiek naar voren 
worden gebracht. Dit is de gedachte dat er geen discrepantie mag ontstaan tussen 
'het goede voor de samenleving' en 'het goede voor een doel-rationeel handelend 
individu'. Het 'goede voor de samenleving' en 'het goede voor (een doel-rationeel 
handelend) individu' moeten samenvallen. 

Ervan uitgaande dat dier-ethici deze aanname delen, kan het uitsluiten van 

1 1 Mackie, J.L , Ethics. Inveniing nght and wrong Harmondworth 1977. 
12 Rorty, R., Contingency, irony and solidar~ty. Cambridge 1989. 
1 3  Rorty, R., 'Solidarrty or objectiviiy in- Rajchman, J en West, C., Post-Anawic Philosophy. 

New York 1985, p 13. 



'subjecten van vlees en bloed' worden verklaard. De uitsluiting heeft een belang- 
rijk argumentatief voordeel. De vraag waarom een individu moreel zou moeten 
handelen kan door de uitsluiting niet meer worden gesteld. Het kader voor dit 
soort vragen ontbreekt: ethiek wordt losgemaakt van doelen, wensen van concrete 
mensen dus. Dier-ethici hebben hier belang bij. Door de uitsluiting blijft onopge- 
merkt dat elk pleidooi voor 'de zaak van dieren' dat w61 uitgaat van concrete sub- 
jecten nog wel eens grote moeite zou kunnen hebben te ontkomen aan het laten 
ontstaan van een discrepantie tussen 'het goede van de samenleving' en 'het goede 
voor het individu8. 

Om te beargumenteren waarom concrete individuen moreel zouden moeten 
handelen, staan immers twee wegen open. Men kan mensen aanspreken op hun 
solidariteit of op hun eigenbelang. Wie de eerste weg bewandelt, laat een discre- 
pantie tussen bet 'goede voor de samenleving' en 'bet goede voor het individu' 
ontstaan. De tweede weg ontkomt hieraan. Maar deze weg lijkt geblokkeerd voor 
dier-ethici. Op het eerste gezicht valt het immers niet mee een eigenbelang te be- 
denken op grond waarvan mensen rekening zouden moeten houden met dieren. 

Aan het uitsluiten van concrete subjecten in een op overtuiging gerichte argumen- 
tatie kleeft echter ook een beslissend nadeel. Dit nadeel is dat een dergelijke argu- 
mentatie in bet geheel niet overtuigt. Het belangrijkste hedendaagse criterium voor 
de geldigheid van een normatieve argumentatie is immers haar daadwerkelijke 
overtuigingskracht. Om daadwerkelijk te kunnen overtuigen, kan een argumentatie 
echter niet om de doelen en wensen van concrete individuen heen. Zij moet gerela- 
teerd ziin aan een doel dat een toehoorder aansoreekt. 

Anders gezegd: nu het belangrijkste criterium voor de geldigheid van norma- 
tieve argumentatie haar daadwerkelijke overtuigingskracht is, is een overtuigende 
argumentatie een argumentatie die een toehoorder motiveert. Een motief (iets dat 
motiveert) is immers niets anders dan een dispositie die gericht is op een doel. (14) 
Om te kunnen motiveren moet dit doel op zijn beurt verbonden zijn met een ver- 
langen. 

"Geen idee kanfungeren als een doel tenzij het gelieerd is aan een behoefte 
(c.q. een verlangen); anders zou het niet meer zijn dan een idee, dat geen mti- 
verende kracht bezit." (1 5)"Dit gegeven verklaart het element van geldigheid in 
de theorieÃ« die volhouden dat morele oordelen eerder emotionele uitingen zijn, 
dan intellectuele. Een moreel oordeel, hoe intellectueel het ook zcjn mag, moet 
in ieder geval gekleurd zijn met gevoel om gedrag te kunnen beynvloeden. 
Zonder emotionele handelingen zouden andere wezens niet meerzijn dan be- 
zielde automaten". (16) 

We kunnen nu twee conclusies trekken. De eerste is dat de huidige argnmentatie- 
strategieÃ« van de dier-ethici niet adequaat zijn. Hun 'onontkoombare argumenta- 

14 Dewey. J., Ethica m deel ?van John Dewey Th9 later works, 7925.1953 Cabondale 1985, 
p. 175. 

15 Idem, p. 187. 
16 Idem, pp. 270-271 



ties' overtuigen alleen een van concrete individuen losgemaakte 'ratio'. Zo'n argu- 
mentatie overtuigt in het geheel niet, juist omdat alleen concrete individuen over 
motivaties en doelen beschikken. De tweede conclusie luidt dat een argumentatie 
voor de 'zaak van dieren' aan zal moeten sluiten bij doelen, wensen en disposities 
van concrete mensen. Twee wegen staan hierbij open. Men kan proberen aanslui- 
ting te zoeken bij het verlichte eigenbelang van mensen of men kan aansluiting 
zoeken bij een ethiek die solidariteit in het middelpunt stelt. Hier onderzoek ik eerst 
de mogelijkheden van een strategie die aansluit bij het verlichte eigenbelang van 
mensen. Deze lijkt te prefereren boven een strategie die zich beroept op solidariteit, 
omdat de gedachte dat 'het goede voor de samenleving' en 'het goede voor een in- 
dividu'moeten samenvallen hierbij niet opzij gezet hoeft te worden. 

De reciproke strategie 

StrategieÃ« die het motief voor ethisch handelen willen ontlenen aan iemands ver- 
lichte eigenbelang noem ik reciprook. Kern van strategieÃ« van deze soort is de 
stelling: 'O duty, thou host the image of a sweety, afterall!'. Het doel van deze 
strategieÃ« is het aannemelijk maken van de ogenschijnlijk krasse stelling dat wie 
de zaak goed in ogenschouw neemt, moet erkennen dat 'het goede voor een indi- 
vidu' en 'het goede voor de samenleving' samenvallen. Ethisch handelen is dan 
van een motief voorzien. Het is namelijk in iemands eigenbelang. 

Reciproke strategieÃ« zijn in de ethiek veel gehanteerd. Contract-theorieÃ« zijn 
er een voorbeeld van, maar ook de ethiek van de 'MariÃ¬bhhrata is als reciprook te 
interpreteren. Het afwijzen van de hemel leek aanvankelijk een groot offer van 
Yudhisthira. Uiteindelijk bleek deze daad zijn eigenbelang te dienen. Wanneer 
Yudhisthira zijn hond had achtergelaten had hij bovenaan de touwladder waar- 
schijnlijk een dichte deur aangetroffen. 

Tegenwoordig zijn reciproke strategieÃ« nog steeds populair. De reden ervan is 
duidelijk. Enerzijds zijn deze strategieÃ« gericht op het overtuigen van concrete in- 
dividuen. Anderzijds laat een reciproke strategie geen discrepantie ontstaan tussen 
'het goede voor de samenleving' en 'het goede voor een individuV. Om te onder- 
zoeken of reciproke strategieÃ« geeigend zijn voor 'de zaak van dieren' neem ik als 
voorbeeld de contract-theorie. In de hedendaagse seculiere context is dit de meest 
meest overtuigende reciproke strategie. 

Uitgangspuntvan de hedendaagse contract-theorie is het mensbeeld van de doel- 
rationele actor. De doel-rationele actor streeft naar de realisering van zijn zelfgeko- 
zen lange en korte termijn doelen. Deze poogt zij op zo rationeel mogelijke wijze te 
bereiken. De doel-rationele actor handelt daarbij 'niet-sociaal'. Met deze term wil- 
len de contract-theoretici tot uitdrukking brengen dat van een doelrationele actor 
niet mag worden verwacht dat zij zich in de motivatie voor haar handelen laat lei- 
den door sociale of ethische motieven. Zij is 'van nature' niet geÃ¯nteresseer in an- 
deren. 

De pleitbezorgers van de hedendaagse contract-theorie menen te kunnen aan- 
tonen dat voor een dergelijk individu moreel handelen en handelen vanuit eigenbe- 



lang samenvalt. De noodzaak tot samenwerken vormt de spil van hun argumenta- 
tie. Haar overtuigingskracht ontleent de contract-theorie aan de claim dat zij uitgaat 
van een 'minimaal mensbeeld'. Dat wil zeggen: ieder mens laat zich reconstrueren 
als een doel-rationele actor. Welke waarden men verder ook mag aanhangen, de 
waarden van de doel-rationele actor deelt men in ieder geval. Deze waarden zijn 
doel-rationaliteit en een niet-afwijzende houding tegenover de vermeerdering van 
primaire goederen, zoals geld en gezondheid. 

Het kanvrij eenvoudig worden aangetoond dat met behulp van een contract- 
theorie geen argumentatie voor 'de zaak van dieren' kan worden opgebouwd. De 
contract-theorie is alleen geldig onder de specifieke randvoorwaarden van de 'con- 
dities voor rechtvaardigheid'. %n van deze randvoorwaarden luidt dat het moge- 
lijk moet zijn dat sommige individuen anderen niet volledig kunnen overheersen. 
Anders vervalt de noodzaak tot samenwerken. 

De menselijke omeane met dieren valt buiten deze randvoorwaarde. Dieren ziin 
machteloze wezens, zeker waar het gaat om landbouwhuisdieren en proefdieren. 
Zij hebben ons niets te bieden wat ook niet onder dwang van hen kan worden af- 
genomen. Erger nog: een samenleving die rekening wil houden met dieren zal 
vanuit het nersnectief van de doel-rationele actor een naar flinke veren moeten la- 

L .  

ten, bijvoorbeeld op financieel gebied. Een samenleving die rekening houdt met 
dieren is immers bijvoorbeeld een samenleving waarin vlees niet goedkoop is. 

Solidariteit 

Als de reciproke strategie faalt om mensen te motiveren rekening te houden met 
dieren, zijn we genoodzaakt 'de zaak van dieren' te bepleiten met een ethiek die 
solidariteit in het middelpunt plaatst. 'De zaak van dieren' is niet anders te beplei- 
ten dan met een beroep op de solidariteit van het gehoor. 

Het onaantrekkelijke van een ethiek die een beroep moet doen op solidariteit 
ligt niet op het theoretische, maar op het praktische vlak. Het is niet reÃ«el zo 
wordt gezegd, een ethiek te grondvesten op solidariteit, want mensen zijn niet so- 
lidair. De reden hiervoor is dat solidariteit een discrepantie laat onstaan tussen 'het 
goede voor de samenleving' en 'het goede voor een individu: Aangezien 'de zaak 
van dieren' alleen alleen met een beroep op solidariteit kan worden bepleit, zal ik 
hier vooral op deze 'realistische' kritiek ingaan. Daarbij haak ik aan bij het ge- 
dachtengoed van John Dewey. Vervolgens maak ik een paar kanttekeningen bij 
Dewey's opvattingen over solidariteit die van belang zijn voor de dier-ethiek. Tot 
slot stel ik de vraag welke consequenties dit betoog over solidariteit heeft voor de 
taakstelling van dier-ethici. Eerst zal ik echter het begrip solidariteit nader uitwer- 
ken. 

Een goed beginpunt voor een uiteenzetting over het begrip 'solidariteit' vormt de 
socialistische literatuur. Hierin wordt 'solidariteit' omschreven als 'in gemeen- 
schap staan met'. Een solidair persoon acht zichzelf verbonden met 'het object' 



van zijn solidaire gevoelens. (17) Moderne discussies over solidariteit borduren 
voort op deze omschrijving. Richard Rorty bijvoorbeeld, omschrijft solidariteit als . . 
'het inbeeldend vermogen andere mensen te zien als lotgenoten. ... (Dit vermogen) 
(..) maakt het ons moeilijker mensen die anders zijn dan wij te marginaliseren. (..) 
als 'zij' in plaats van 'wij'." (18) 

Ik zou solidariteit iets anders willen omschrijven, en wel als een dispositie die 
ons in staat stelt te erkennen dat andere mensen en andere levensvormen bepaalde 
claims op ons mogen maken. In de eerste plaats wordt door deze omschrijving 
'solidariteit' goed afgezet tegen 'altruÃ¯sme' Een altruÃ¯s voelt zich dermate ver- 
bonden met andere mensen en andere levensvormen dat deze onbeperkt claims op 
haar mogen maken. Een persoon die beschikt over de dispositie solidariteit voelt 
zich in zekere mate verbonden, en vindt op grond hiervan dat anderen bepaalde 
claims op haar mogen maken. In de tweede plaats komt door het begrip 'disposi- 
tie' het handelingsgerichte karakter van solidariteit beter tot uitdrukking dan bij 
Rorty. Hierdoor wordt solidariteit onderscheiden van sympathie zonder dat de 
relatie tussen deze begrippen verbroken wordt. 

Mijn omschrijving komt overeen met devisie van David Hume en John De- 
wey. Beiden omschrijven 'sympathie' als een 'geneigdheid' of een 'sentiment' dat 
ons in staat stelt 'de positie van de ander' in te nemen en te delen. Sympathie is 
medegevoel, geen medelijden. (19)  Solidariteit is bij beiden een dispositie die in 
normale gevallen het gevolg is van gevoelens van sympathie. "Voor zover ik in 
staat ben de gevoelens van een ander te delen, doen zijn of haar geluk en zijn of 
haar ongeluk ertoe voor mij; ik zal hun geluk wensen op dezelfde manier als ik 
mijn eigen geluk wens, hoewel zonder twijfel minder intensief." (20) 

Hume beschouwt sympathie als een natuurlijk sentiment. (21) Dewey vat 
sympathie meer constructivistisch op: het is een 'gereedschap'. (22) Mensen die 
onderkennen dat zij een sociale natuur hebben kunnen niet buiten dat gereedschap. 
Dat wil zeggen, wanneer zij onderkennen dat "het doen van aanspraken net zo na- 
tuurlijk is als een willekeurig andere daad, in een wereld waarin individuen niet 
geÃ¯soleer maar voortdurend in gemeenschap en interactie met elkaar leven." (23) 

Wie stelt dat men in een normatieve argumentatie voor de zaak van dieren een be- 
roep moet doen op de aanwezigheid van (op sympathie berustende) solidariteit hij 
het gehoor, krijgt natuurlijk al snel het verwijt een dromer of utopist te zijn. Deze 
dispositie is hij mensen zwak ontwikkeld. Om de 'realistische kritiek' te weer- 
staan, hoeft men zijn betoog niet vanaf het absolute nulpunt te beginnen. Deze kri- 
tiek is allang gepareerd door de liberaal-democratische opvatting van bijvoorbeeld 
John Dewey. Een haaks op het realistisch perspectief staande visie op ethiek vormt 

17 Zie bv. Quack, De socialisten. (6 dln) Baarh 1979 
18 RorÃy R., Contingency. New York 1989, p xvi. 
19 Mackie, J.L., Hume's Moral Theofy. Londen 1980, p. 120 
20 Idem. 
2 1 Hume, D,, Enquiries concerning human understandmg and concerning ?he principle of morals. 

(ed. L.A. Selby-Biggo en P H. Niddisch, Oxtord, 1975). p. 219. 
22 Dewey, Elhics, p 270. 
23 Dewey, Ethics , p. 218. 



het kernstuk van deze repliek. Terwijl gewone ethici een beroep op solidariteit af- 
wijzen, stelt Dewey daar tegenover dat we twee zaken uit elkaar moeten houden: 
(l) de doelen die een individu nastreeft en (2) de standaard voor normatief hande- 
len (zijnde het utilistische maximaliseringsprincipe). (24) Nadenken over ethiek 
bestaat volgens Dewey niet uit pogingen om deze twee zaken op Ã©Ã lijn te krijgen, 
maar uit het evalueren van iemands doelen in het licht van de algemene standaard. 

Dat iemands privÃ©-doele op gespannen voet kunnen staan met de algemene 
standaard acht Dewey tamelijk evident. 

"Het kan zelfs staande worden gehouden dat, hoewel uitzonderlijke egoÃ¯stisch 
afzondering iemands geluk niet ten goede komt, een grote bewogenheid en af- 
fectief vermogen dot evenmin doen; dat een individu die zijn affecties op een 
verstandige manier onder controle heeft, en w voorkomt dat hij teveel verwik- 
keld raakt in de lotgevallen van anderen, de meeste kans heeft opgeluk. (Maar) 
als we ons bewust worden van het onderscheid tussen standaard en doel, 
wordt ditprobleem van gelijkstelling van persoonlijkgeluk en het algemeen 
welzijn onwerkelijk. De standaard vertelt ons dat we zaken moeten verlangen 
en tevredenheid moeten vinden in dingen die ook goed zijn voor degenen 
waarmee we samen leven." (25) 

De 'realistische' ethici zullen op deze stellingname ongetwijfeld antwoorden dat 
Dewey nog steeds niet duidelijk heeft gemaakt welke redenen iemand dan kan 
hebben om moreel te handelen. Men kan de standaard eewoon neeeren. Vanuit 
Dewey's gezichtspunt is dit weerwoord op drie manieren te ontzenuwen. 

In de eerste plaats is het hele idee dat iemand 'niet-normatief zou kunnen han- 
delen een onzinnig idee. De mens kan alleen leven in een samenleving, dat wil 
zeggen met anderen. Mensen zijn dus praktisch genoodzaakt de waag te stellen in 
welke verhouding zij tot anderen willen staan. De vraag 6f zij wel in relatie met 
anderen willen staan, is gezien deze omstandigheid absurd (temeer daar anderen 
zich ook ongewild met iemand kunnen bemoeien). Bovendien heeft normatief 
handelen niet alleen betrekking op de vraag hoe iemand haar relatiemet anderen 
wil reguleren. Een belangrijke normatieve vraag is de vraag naar 'het goede leven'. 
Aan deze waag kan geen mens zich onttrekken. Iedereen komt wel eens in situaties 
terecht waar traditionele handelingspatronen inadequaat zijn, en dus de vraag ge- 
steld moet worden: hoe kan ik het beste reageren? 

In de tweede plaats nemen de 'realistische' ethici de mens- zoals-hij-is (26) te- 
veel als uitgangspunt voor de ethiek. Ethiek gaat volgens Dewey juist in helangrij- 
ke mate over het vormen van een individu. De mens heeft geen vaststaande na- 
tuur. Binnen bepaalde grenzen construeert hij deze zelf. In een (reflectieve) nor- 
matieve argumentatie stelt men zich de vraag welke constructie de meest wenselijke 
is. Als we weten dat alleen een over sympathie beschikkend wezen met een be- 

24 Ondanks dat Dewey het utilistisch maximaliseringsprincipe als standaard voor normatief 
handelen aanhana, is hii ueen utilistte noemen. Hu iaat zien dat het onderscheid tussen 
deontologische en utilistische theorieÃª niet houdbaar is. 

25 Dewey, D., Ethics. Carbondale 1985, p. 248. 
26 c.q. zoals men denkt dat hij is (namelijk een doeirationele actor). 



paald karakter in staat is volgens de standaard te handelen, dan gaat ethiek dus in 
belangrijke mate over het nadenken over de voorwaarden voor het constitueren van 
individuen die over deze eigenschappen beschikken. En als van sympathie en soli- 
dariteit tegenwoordig weinig te merken is, dan is het juist een taak van de ethiek 
om de voorwaarden te analyseren waaronder deze wel een kans maken. 

In de derde plaats ontkent Dewey niet dat een samenleving waarin de standaard 
geÃ¯nstitutionaliseer is, een fragiel karakter heeft. Zijn werk staat in het teken van 
de voorwaarden waaronder zo'n fragiel systeem tot stand kan worden gebracht en 
in evenwicht kan blijven. In die zin is de realistische kritiek op zijn werk eigenlijk 
niet van toepassing. 

Uit deze summiere weergave zou de theorie van John Dewey als tamelijk naief 
naar voren kunnen komen. Hoe we het ook wenden of keren, 'sympathie' is hij 
mensen zwak ontwikkeld. Zij strekt zich niet vaak verder uit dan vrienden of fa- 
milieleden; zelden over vreemden. Bovendien kan een ethiek die zich alleen laat 
leiden door 'spontane' gevoelens van sympathie gevaarlijk zijn, omdat onbereflec- 
teerde sympathie gemakkelijk kan ontaarden in een vorm van sentimentaliteit die 
bepaalde groepen bevoordeelt. Daarom kan een moderne complexe samenleving 
normatief handelen niet uitsluitend laten reguleren door de gevoelens van sympa- 
thie van haar leden. Zelfs Dewey zou moeten erkennen dat er regels en instituties 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat in een samenleving de algemene standaard 
wordt gehandhaafd. 

Dewey onderkent deze en veel andere kritiek op zijn stellingname. Hij erkent 
bijvoorbeeld de noodzaak de standaard in regels te institutionaliseren. Hiermee 
verdwijnt niet het onderscheid tussen de theorie van Dewey en de overige opvat- 
tingen over ethiek die hier zijn besproken. Dewey stelt dat regels en instituties in 
een democratie ondersteuning behoeven van de burgers, en dat deze ondersteuning 
afhankelijk is van de aanwezigheid van sympathie en solidariteit bij de burgers. 
Daarom benadrukt hij het belang van een zodanige opvoeding en socialisatie dat 
deze sympathie en solidariteit een kans maken. 

Dieper ingaan Op dit of andere facetten van Dewey's theorie is in dit bestek niet 
mogelijk. Wel wil ik twee kanttekeningen plaatsen bij Dewey's opvatting over 
sympathie. De eerste betreft de soort sympathie die Dewey noodzakelijk en mo- 
gelijk acht. Gezien Dewey's bespreking van de voorwaarden waaronder sympathie 
en solidariteit in een moderne samenleving tot stand kunnen komen, moet worden 
betwijfeld of Dewey's theorie geen dier-ethische aanvulling behoeft. 

Dewey bedt namelijk net als John Rawls (27) de mogelijkheid van sympathie 
en solidariteit in, in een reciprook kader. Hij meent dat het vermogen tot sympathie 
(en daarmee solidariteit) zich kan ontwikkelen wanneer mensen opgroeien in een 
wel1 orgunized society. Daarin leren mensen gaandeweg beseffen dat zij in reci- 
proke relaties tot anderen staan. Het besef van wederzijdse afhankelijkheid leidt tot 
gevoelens van sympathie. Door zijn gerichtheid op een tot mensen beperkte ge- 
meenschap hoeft Dewey reciprociteit als voorwaarde voor sympathie niet te pro- 

27 Rawls, J., A theory of justice Oxford 1973, p. 460. 



blematiseren. Voor dier-ethiek vormt reciprociteit als randvoorwaarde echter wel 
een probleem. Dieren vormen immers geen deel van de sociaal-culturele groepen 
waarmee mensen in reciproke relaties staan. (28) Zoals uit de bespreking van de 
reciproke strategie duidelijk werd, is de relatie tussen mensen en dieren a-symme- 
trisch. Dat betekent dat 'de zaak van dieren' alleen kan worden bepleit als mensen 
een niet-reciproke vorm van sympathie kunnen opbrengen. De mogelijkheid en 
wenselijkheid van deze vorm van sympathie is niet goed doordacht bij Dewey. 

De tweede kanttekening betreft de vraag of Dewey's opvatting over sympathie 
voldoende rekening houdt met de complexiteit van de moderne samenleving. De- 
wey stelt enerzijds dat een moderne samenleving voor de implementatie van de 
ethische standaard afhankelijk is van regels en instituties (zie hierboven). De maat- 
schapppelijke solidariteit moet op macro-niveau worden georganiseerd. Anderzijds 
moeten regels en institities op micro-niveau worden ondersteund door solidaire 
burgers. Dat wil zeggen: wil een samenleving de ethische standaard handhaven, 
dan moet de op macro-niveau georganiseerde solidariteit begrijpelijk zijn op micro- 
niveau. De sprong van micro-niveau naar macro-niveau wordt door Dewey niet 
gethematiseerd. Dat is een zwakte in zijn theorie, want deze sprong vormt een 
groot probleem, zeker voor de dier-ethiek. De vele miljoenen koeien, varkens, 
eenden, kippen en marters die in een mum van tijd worden opgefokt en gedood, 
lijden een kon en onzichtbaar bestaan. Zij zijn door stalmuren aan het oog van de 
meeste mensen onttrokken. De laatsten zien ze pas als ze zijn verwerkt tot lapjes 
vlees bij de slager, tot schoenen of kattebrokjes. Sympathie opbrengen voor dieren 
op micro-niveau valt danniet mee. Het is een abstracte aangelegenheid. Politieke 
steun voor dieren op macroniveau is daardoor moeilijk te organiseren. 

Hoe een samenleving met deze vervreemdingsproblematiek moet omgaan, ver- 
telt Dewey niet. Hij lijkt de samenleving nog teveel te zien als een polis waarin 
mensen nog in staat zijn de geÃ¯nstitutionaliseerd standaard te vertalen in termen 
van concrete mensen of dieren. Daardoor ontgaat hem het probleem. 

Aan het begin van dit artikel stelde ik dat dier-ethici het als een belangrijke taak 
beschouwen argumentaties op te stellen waarmee mensen kunnen worden over- 
tuigd rekening te houden met dieren. Deze taak zou verdedigbaar zijn als het motie 
veren van mensen inderdaad een zaak van de ratio zon zijn. Dit betoog is er echter 
op gericht geweest te laten zien dat met een beroep op de ratio alleen, mensen niet 
overtuigd kunnen worden. 'De zaak van dieren' is afhankelijk van de vraag in 
hoeverre mensen in staat zijn te sympathiseren met dieren. In dit licht moet worden 
betwijfeld of het zinvol is dat ethici zich een motiverende taak stellen. De analyti- 
sche verhalen van dier-ethici hebben weinig motiverende en affectieve kracht; hun 
vaak technisch getinte (wat betekent begrip x nuprecies )verhandelingen engage- 
ren ons nauwelijks. Dit is niet verbazingwekkend. Belangrijke denkers als Mmha 
Nussbaum, Richard Rony, John Dewey en David Hume zijn tamelijk eensgezind 
wanneer het aankomt op de vraag hoe onze emoties kunnen worden gevormd, en 
hoe sympathie bij mensen is te ontwikkelen. Al deze denkers wijzen op de cruciale 

28 De stelling dat iemand haar gezelschapsdier wel tot 'haar groep' rekent is hier niet relevant, 
We hebben het hier met name over landbouwhuisdieren en proefdieren 



betekenis van mensen die ons verhalen kunnen vertellen, dat wil zeggen van pro- 
gramma-makers, schrijvers, toneelmakers en journalisten. Zij zijn in staat onze 
emoties aan te spreken door het geven van (her)beschrijvingen van onszelf. Nuss- 
haum stelt in dit verband: 

"We leren hoe we voelen, en we leren ons emotionele repertoire. We leren on- 
ze emoties kennen op dezelfde manier waarop we de meeste zaken die we ge- 
loven leren kennen van onze samenleving. Maar in tegenstelling tot veel andere 
zaken, leren we onze emoties niet kennen door propositionele claims over de 
werkelijkheid, abstract of concreet. Zij worden ons vooral door verhalen ge- 
leerd. " (29)  

Als het gaat om de vraag hoe deze verhalen eruit moeten zien, willen zij een sym- 
pathiserende kracht hebben, geeft Rorty een zinvolle aanvulling. Solidariteit komt 
tot stand door een proces van herbeschrijving van onszelf waardoor het moeilijker 
wordt 'het andere' (in casu dieren) buiten te sluiten. (30) 

Hiermee is niet gezegd dat dier-ethici maar beter ander werk kunnen zoeken. 
Zij kunnen zich alleen beter richten op andere vragen, zoals de vraag waarom be- 
paalde verhalen zo moeilijk ingang vinden, de vraag onder welke institutionele 
voorwaarden een samenleving erin kan slagen 'sympathiserende burgers' te cree- 
ren of de vraag hoe een samenleving de op macro-niveau georganiseerde solidari- 
teit in verband kan brengen met sympathie op micro-niveau. Meer dan andere 
ethici hebben dier-ethici daarbij de taak het fragiele karakter van een solidaire sa- 
menleving te benadrukken, juist omdat dieren door hun onzichtbare en machteloze 
positie gemakkelijk gemarginaliseerd kunnen worden tot het irrelevante 'andere'. 

29 Nussbaum, M , 'Narrative ernotions: BecketÃ®' genealogy oâ love' in: Ethics 98 (januan 1988), 
p. 226. 

30 Rorty, R.. Contingency Cambridgw 1989, p.xvi. 


