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De mening van… Herman De Dijn

Over de verhouding tussen mens en dier

Van antropocentrisme tot reductionisme
Het dossier bij Werelddierendag in Tertio nr. 868 van 28/9 was interessant als illustratie van
bepaalde culturele en ethische evoluties en contradicties in de laatmoderne maatschappij,
vindt Herman De Dijn. Nooit heeft de mens – het ik – zich zo sterk het centrum gevoeld van
de wereld; nooit werd tegelijk de mens meer gereduceerd tot een natuurding als alle andere,
een diersoort die niet wezenlijk verschilt van andere.
Langs de ene kant zijn de autonomie van de mens of in elk geval de waardigheid van de mens
de onbetwistbare waarden die absoluut moeten worden gerespecteerd. Langs de andere kant
betwist men vandaag dat mensen moreel gesproken een unieke waarde en waardigheid
hebben: ook (hogere) dieren hebben een intrinsieke waarde. Het resultaat zou zijn dat
(hogere) dieren eigenlijk tot onze morele gemeenschap behoren. Dat moet leiden tot het
accepteren van dierenrechten en zelfs tot animal liberation met een verbod van
vleesconsumptie en veganisme tot gevolg. In het Tertio-dossier komen naast “gematigd
antropocentrische” stemmen ook twee stemmen aan bod die uiting geven aan een meer
“egalitaire” opvatting. Ik ga op enkele van hun ideeën nader in. Het thema van het
antropocentrisme, hoe interessant ook, laat ik noodgedwongen voor een andere keer.
Eén morele gemeenschap?
Volgens Esteban Rivas behoren mensen en andere (gewervelde) dieren tot één grote familie,
één grote morele gemeenschap. Mensen hebben wel unieke capaciteiten (en dus troeven),
bijvoorbeeld taalvermogen. Maar datgene wat bepaalt of wezens tot eenzelfde morele
gemeenschap behoren, is volgens Rivas één welbepaald criterium: het kunnen ervaren van
primitieve emoties, of eenvoudig gezegd de bekwaamheid tot het ervaren van pijn en genot.
Dat veronderstelt uiteraard dat het criterium van goed en kwaad inderdaad is: het al dan niet
op het oog hebben van het welzijn van wezens, bekwaam tot gevoel en ervaring. Ondanks alle
verdere nuanceringen bij Rivas, lijkt dat criterium mij precies hetgene te zijn dat we ook
aantreffen bij consequentialisten als Peter Singer.
Gaat het echter in de moraal uitsluitend of zelfs primair om het vermijden van pijn en het
bevorderen van zoveel mogelijk welzijn? Helemaal niet, consequentialisten reduceren moraal
tot een “catering” van gevoelens. Tot de ergste vormen van het morele kwaad – en dat vinden
mensen doorgaans nog altijd – behoren: dode lichamen of graven te onteren, vrouwen en
kinderen te verkrachten, ook en vooral als ze zich daarvan niet bewust (zullen) zijn,
enzovoort. Dat betekent niet dat pijn berokkenen niet erg is; maar het is moreel vooral erg als
het voortkomt uit gebrek aan respect – denk bijvoorbeeld aan het moedwillig folteren en
kleineren van gevangenen. Waar het in de reële moraal vooral om gaat, is respect voor

menselijke waardigheid, niet pijn of genot – pijn berokkenen kan trouwens positief of negatief
zijn, dat hangt af van de context.
Betekenisgeladen emoties
Natuurlijk nemen we ook tegenover dieren en bij uitbreiding tot de hele natuur morele
houdingen aan, maar dat kan zonder dat ze tot onze morele gemeenschap behoren. In die
houdingen zijn we niet gericht op het welzijn van gevoelsbekwame dieren in het algemeen.
Onze reële morele houdingen tegenover dieren zijn uiterst divers naargelang het soort dier,
zoals Eddy Decuypere in het dossier terecht opmerkt. En dat wordt helemaal niet bepaald
door wetenschappelijk inzicht in pijngevoeligheid, maar door de emotionele betekenis die we
spontaan aan dieren geven: anders voor ratten dan voor troeteldieren, ook al zijn ze allemaal
even ‘intelligent’ of gevoelig.
Rivas denkt dat de grens die de morele gemeenschap afbakent, de bekwaamheid is tot het
hebben van vier elementaire emoties. Wezens daartoe bekwaam hebben intrinsieke waarde.
Maar waarom zou dat zo zijn? Wat is het criterium van intrinsieke waarde? Waarom zouden
bijvoorbeeld niet alle levende wezens intrinsieke waarde hebben, zoals in het hindoeïsme?
Dan mogen we misschien evenmin nog planten eten? Moraal heeft effectief te maken met het
hebben van en ontzien van emoties. Maar het gaat dan om heel complexe menselijke emoties
die niet herleidbaar zijn tot rudimentaire, primitieve gevoelens.
Rouwen
Menselijke emoties zijn maar wat ze zijn omdat ze intrinsiek verbonden zijn met het verstaan
van een complexe betekeniswereld waarvan we door onze opvoeding deelgenoot geworden
zijn. Rouwen is niet het primitieve treuren om een jong dat niet meer reageert zoals
gewoonlijk. Het is verbonden met het verstaan van familie- en vriendenbanden, met
voorstellingen over gedeeld verleden, over een toekomst waarin we de ander in zijn of haar
specifieke betekenis moeten missen, met rituelen allerhande, enzovoort. Spreken van nietmenselijke vormen van rouwen getuigt van antropomorfisme; tegelijk paradoxaal genoeg
verbonden met een reductionistische opvatting van menselijke emoties.
Morele gezondheid
Ten slotte nog een opmerking bij een notie die heel centraal staat bij Jan Deckers: morele
gezondheid, onderdeel van de algemene gezondheid. Als ik het goed begrijp, heeft de
consumptie van dierlijke producten een negatieve impact op onze “morele gezondheid”. Deze
impact zou zelfs wetenschappelijk te meten zijn door de algemene gezondheidsindex. Niet
alleen van moraal, maar ook van religie wordt tegenwoordig soms beweerd dat ze goed zijn
voor de gezondheid en dat men dat zelfs kan meten. Moraal of religie worden dan puur
functioneel bekeken: hoe ze bijdragen tot iets anders, de algemene gezondheid.
Tegelijk vindt een radicale herdefinitie plaats van de notie gezondheid. Gezondheid is niet
langer het tegengestelde van ziekte; het is niet langer slechts één aspect van het menselijke
leven, onderscheiden bijvoorbeeld van ervaring van zin die er kan zijn, ook al is men niet
gezond. Gezondheid wordt de alle levenssferen en levensactiviteiten overkoepelende
categorie, zoiets als meetbare levenskwaliteit. De beschouwing van moraal en in feite van alle
menselijke activiteit als factoren van subjectief of collectief welbevinden, lijkt me opnieuw
een uiting van reductionistisch denken, zo typisch voor onze tijd. Interessant is dat dat tegelijk

in een wetenschappelijk kleedje wordt gepresenteerd: vanuit de nieuwe
gezondheidswetenschap zouden we het belang van morele houdingen zelfs kunnen meten!
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