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Inleiding 

JOHAN GOUD 

In het denken over mens-dier relaties en de daarmee samenhangende eco-
filosofische vragen, behoort Albert Schweitzer (1875-1965) tot de pioniers. 
Deze theoloog/filosoof/medicus heeft ooit beschreven hoe hij tot zijn basis-
principe van ‘eerbied voor het leven’ kwam. Varend over de rivier de Ogowe 
zag hij een viertal nijlpaarden gelijk op lopen. In een flits drong het tot hem 
door: ‘ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil’. Die vita-
le oerverbondenheid doorbrak naar zijn besef het typisch moderne geobse-
deerd zijn door puur menselijk bestaan en bewustzijn, zoals het zijn beslag 
had gekregen in het antropocentrische rationalisme van Descartes’ cogito 
ergo sum. Dit besef stuurt de auteurs van deze bundel. Schweitzer was de 
vroege voorloper van een sensibiliteit die zich in onze tijd bij velen manifes-
teert. Hoe krijgt het vorm in kunst en literatuur, filosofie en theologie? 

Diverse vrienden en bekenden vroegen me wat mij tot dit thema had 
gebracht. Dat ze dat wilden weten, moest wel iets betekenen. Kennelijk ver-
raste het hen dat ik me er, naar hun gevoel voor het eerst of in ieder geval 
plotseling, zo intensief mee ging bezig houden. Ze hadden geen ongelijk. 
Tot dan toe waren deze thema’s voor mij marginaal geweest. Centraal stond 
de verhouding van mensen tot zichzelf, tot elkaar, tot God en het goddelij-
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ke. Maar gaandeweg begon ik me af te vragen of er op dit moment een be-
langrijker thema dan dit is om je mee bezig te houden. Om redenen van fei-
telijke en politieke urgentie, maar ook vanwege de verder dan dat reikende 
theoretische implicaties. Laat ik een enkel voorbeeld van feitelijke achter-
gronden geven. Een recent onderzoek op 24 Nederlandse landbouwbedrij-
ven nam de samenstelling van koeienvlaaien onder de loep. Naar ik begrijp 
was dat, hoewel in ons bio-intensieve land vrijwel alles wat koeien betreft 
nauwkeurig is onderzocht, tot dusverre niet gedaan. De onderzoekers trof-
fen verrassend veel gifstoffen in die vlaaien aan, naar alle waarschijnlijk-
heid afkomstig uit het krachtvoer waarmee de koeien worden gevoerd. Ze 
hebben tot het uitsterven geleid van kevertjes, vliegjes en wat daar verder 
leefde. En vervolgens, omdat hun kuikens zich met die insecten dus niet 
meer konden voeden, tot de verdwijning van weidevogels.1  

Omdenken 
Het antropoceen, het tijdvak van de absolute hegemonie van homo sapiens, 
is bezig ons hele ecosysteem, in die weiden en naar bekend is ver daarbui-
ten, te veranderen en aan te tasten. Op deze schaal is dat niet eerder ge-
beurd en er moet iets tegen worden ondernomen. Velen beseffen dat in-
middels. Maar met wetenschappelijk onderzoek en rationele informatie 
alleen is het doel nog niet bereikt. ‘Facts don’t change our mind’ schrijft Eli-
zabeth Kolbert, auteur van een bekend boek over deze problematiek, geti-
teld The Sixth Extinction: An Unnatural History (2014). Mensen zijn evolutio-
nair gewend geraakt zich aan te passen aan hun directe sociale omgeving; 
interactie met anderen is bepalender dan kennis en redelijkheid. Er moet 
een breed gedeeld gevoel van urgentie ontstaan. Dat vereist een mate van 
omdenken die ongekend is. Ik geef drie citaten om toe te lichten, hoe gecom-
pliceerd, noodzakelijk maar ook ingrijpend dat omdenken is. 

 
                                                        

1 ‘Onderzoek naar gifstoffen in mest deugt, er moet iets gebeuren’, in: De Gelderlander, 
12-04-2019. 
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Some people fear that today we are again in mortal danger of massive 
volcanic eruptions or colliding asteroids (…) Instead of fearing aster-
oids, we should fear ourselves. (Yuval Noah Harari, Homo Deus, 2016). 

 
Rene ten Bos (Extinctie, 2019) haalt een uitspraak van de filosoof Hans Blu-
menberg aan: De mens is de belichaming van onwaarschijnlijkheid, hij is 
het dier dat niettemin (trotzdem) leeft.  

 
Ten Bos vervolgt: 

 
In tijden van massale extinctie en in tijden waarin als gevolg daarvan 
ook ons eigen voortbestaan een issue is geworden, moeten we dat 
trotzdem leren doordenken. 

 
De fotografe Isabella Rozendaal heeft zich daadwerkelijk en intensief ver-
diept in jachtculturen overal ter wereld. Dit is wat zij opmerkt in de catalo-
gus bij haar foto-expositie ‘Hunts’ (o.a. in het Haagse Fotomuseum, 2019):  

 
Whether or not you could imagine killing a living creature yourself, our 
lives are built on the lives of countless animals. I don’t know if we will 
overcome that ideology in our lifetime or the next. It has been ingrained 
deeply in us, through story, myth, fable and example, from our earliest 
childhood on. I don’t know that I feel closer to an answer on the issues 
that we face, moral or practical. 

 
Een indrukwekkende illustratie hiervan biedt de foto op de voorkaft van de 
catalogus: een meisje dat zonder zich van kwaad of gruwel bewust te zijn, 
een eekhoorn aan zijn staart omhoog houdt, bij gelegenheid van de feeste-
lijke opening van het jachtseizoen in Louisiana (USA). 

Het ecologische thema van de massa-extinctie staat in dit boek niet 
centraal. Het vormt de actuele achtergrond van wat er wel centraal in staat: 
de noodzaak van een filosofisch, theologisch en kunstzinnig ‘omdenken’. 
Daarbij komen de drie noties die zojuist werden aangestipt, in allerlei toon-
aarden aan de orde: de gerechtvaardigde vrees van mensen voor zichzelf; 
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het onwaarschijnlijke leven dat zij zich permitteren; de universeel geaccep-
teerde ideologie van onze superioriteit boven niet-menselijke dieren en het 
bange gevoel dat het ons misschien niet lukt die ideologie te overwinnen.  

Elf hoofdstukken 
Een reeks van elf filosofen, theologen, muziek- en literatuurwetenschap-
pers heeft aan dit boek hoofdstukken bijgedragen. Ze zijn verdeeld over 
drie rubrieken.  

De eerste rubriek, Over mensen en dieren in de filosofie, bestaat uit vijf 
hoofdstukken waarin op uiteenlopende manieren het antropocentrisme en 
de antropomorfie in onze verhouding tot dieren ter discussie worden ge-
steld. Hans Alma (Brussel) haalt het anderszijn van de dieren naar voren en 
pleit voor een procesbenadering die de afhankelijkheidsrelaties tussen al 
wat bestaat onderzoekt. Eva Meijer (Wageningen) onderstreept dat ook an-
dere dieren taalvaardig zijn en wil onderzoeken wat een gesprek met hen 
kan betekenen; dit zal hoe dan ook een aanpassing van onze politieke prac-
tijken en instituties vergen. Angela Roothaan (Amsterdam) is geboeid door 
de spirituele openheid van sjamanistische culturen – een openheid, onder 
meer, voor de stemmen die ons als levende wezens met elkaar verbinden. 
Hans Achterhuis (emeritus Twente) levert een kritische bespreking van Mar-
tin Heideggers dierfilosofie aan de hand van de literaire filosofiekritiek van 
John Coetzee (en diens personage Elizabeth Costello); in feite viel Heideg-
ger terug in de aloude tegenstelling tussen mens en dier. Marc De Kesel 
(Nijmegen) plaatst de actuele discussie in een breed religie- en filosofie-
historisch verband. De sinds Descartes (17de eeuw) ontstane radicale breuk 
tussen mens en dier lossen we niet op door het dier de status van subject te 
verlenen, maar door het in zijn anderszijn te respecteren.  

In de tweede rubriek, Over mensen en dieren in de theologie, draait het op-
nieuw, maar nu in een eerder theologische setting, rond de thema’s van an-
tropocentrisme en antropomorfie. Eva van Urk (Amsterdam, promovenda) 
haalt naar voren hoe een christelijke scala naturae de eeuwen door onweer-
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sproken bleef; dat de mens binnen die natuurlijke rangorde dichter bij God 
stond, werd vanzelfsprekend geacht. Ze pleit voor een ecotheologie die de 
eenheid-in-verschil van al wat leeft in het centrum plaatst. Het hoofdstuk 
van Rick Benjamins (Groningen) analyseert het denken van Albert Schweit-
zer, in het bijzonder zijn ‘ethische mystiek’. De titel van deze bundel ver-
wijst naar diens uitgangspunt. Benjamins stelt vast dat de mens door de 
strenge eis van ‘eerbied voor het leven’ apart blijft staan. Die eis vertolkt een 
waarde die boven het leven uitgaat en zal daarom altijd met een kritisch oog 
bekeken moeten worden. Johan Goud (emeritus Utrecht) sluit zich bij Sch-
weitzers uitgangspunt aan en attendeert op de waarde van literaire bena-
deringen (van Ted Hughes en van Eric-Emmanuel Schmitt). Zij helpen ons 
inzicht te krijgen in de sensibiliteit en de moraal van niet-menselijke die-
ren. Bovendien leren ze ons om over de identiteit van onszelf, dieren en 
God, in vloeibare termen te denken. Identiteiten zijn geen voldongen fei-
ten. Ze kunnen zich aan elkaar verrijken en ruimer worden.  

De derde rubriek, Over mensen en dieren in muziek & literatuur, laat in drie 
hoofdstukken zien hoe vogels, honden en kreeften in het werk van kunste-
naars figureren. Oane Reitsma (theoloog en musicus in Enschede) bespreekt 
de composities ‘Le merle noir’ en ‘Plusieurs oiseaux’ van Olivier Messiaen. 
Hij toont aan hoe ze zich in hun behandeling van de vogelzang heen en 
weer bewegen tussen de nabootsing van de natuur en de creatie van een 
andere, nieuwe werkelijkheid. Muziek openbaart een nieuwe klankwerke-
lijkheid, die schatplichtig is aan de vogels, maar hun nabootsing niet tot 
doel heeft. De theologe Sigrid Coenradie (Eindhoven) laat zien hoe in het lite-
raire werk van de Japanse auteur Shūsaku Endō honden en vogels optreden 
als enige bron van troost voor de hoofdpersonen. Hun functie is die van een 
eeuwige metgezel, die je nooit in de steek laat. In die rol verwijzen ze naar 
Jezus. Weliswaar is er een opmerkelijk verschil tussen de honden en de vo-
gels: de vogels dagen hun bazen eerder uit, om  vertrouwen te hebben en 
moed te tonen. De literatuurwetenschapster Barbara Fraipont (Brussel) 
tenslotte, analyseert de mens-dier verhoudingen in het werk van de met de 
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P.C.Hooft-prijs 2010 bekroonde auteur Charlotte Mutsaers, in het bijzonder 
haar antispeciësisme – haar protest tegen alle vormen van discriminatie 
tussen diersoorten (de soort mens incluis) onderling. De dieren in haar 
boeken zijn volwaardige actoren die de mensen beïnvloeden. In Mutsaers’ 
fictie verdwijnen in feite de sociale contouren en grenzen tussen mensen 
en dieren en vindt zoiets als een algehele ‘dierwording’ plaats.  

Ten slotte    
Dit boek bestaat voor een belangrijk deel uit de in veel gevallen uitgebreide 
referaten die op het symposium ‘Leven dat leven wil’ (11 april 2019 in 
Utrecht) werden uitgesproken. De dag was georganiseerd onder auspiciën 
van het onderzoeksgezelschap Figura Divina, waarin zich filosofische en 
theologische onderzoekers van diverse universiteiten verzameld hebben om 
zich met vraagstukken in het grensgebied van kunst en religie bezig te 
houden. Eerdere symposia waren gewijd aan liefde en erotiek, de tuin, de 
apocalyps, pijn en schoonheid, God in de hedendaagse kunst.  De organisa-
tie van het symposium ‘Leven dat leven wil’ en de uitgave van deze bundel 
zijn mogelijk gemaakt door ruimhartige subsidies van het Tilburg Cobben-
hagen Center (Tilburg University), de Vrijzinnige Fondsen en van het Vera 
Gottschalk-Frank Fonds. 
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