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De gift van het dier  

Nog in de negentiende eeuw leefden de sjamanistische volken in Siberië van de jacht en 

behoorde het doden van dieren tot hun normale bezigheden. Zonder meer ‘normaal’ was het 

evenwel ook weer niet. Elke jacht ging gepaard met een complex geheel aan rituelen. 

Beweren dat wij er vandaag de betekenis van vatten, is nooit zonder de nodige korrels zout 

te nemen, maar als we de antropologen mogen geloven, zijn een aantal trekken van deze 

“dansen” ons toch helder geworden. Deze “rituelen”, zo schrijft een van hen, 

  

vormen in feite een soort symbolische jacht, uitgevoerd en nagebootst in het dansen 

van de sjamaan die zich van verschillende dierenmaskers voorziet. Deze symbolische 

dans wordt bovendien opgevat als het voltrekken van een huwelijk tussen de 

echtgenoot/jager en het gejaagde dier; de sjamaan bootst het bronstige mannetje na 

die zijn vrouwtje wil verleiden. De hele rite draait rond het motief van de alliantie 

die, naast de vereniging met het dier, ook die met de woudgeesten en met de andere 

dieren behelst. Al deze relaties worden opgevat als relaties tussen partners die elkaar 

tegelijk respecteren en provoceren, elkaar aantrekken en zich vermeien in hun 

onderlinge ruil [se réjouissent dans leurs échanges]; om die reden ‘behagen deze 

spelen de geesten’.1 

 

 
1 Marcel Hénaff, Le prix de la vérité: le don, l’argent, la philosophie, Paris: Seuil, 2002, p. 184-185. De auteur refereert 
aan (en citeert uit): R. Hamayon, ‘Pourquoi les jeux plaisent aux esprits’, in : G.THINÈS, et  L. de HEUSCH (réd.), 
Rites et ritualisation, Paris: Vrin, 1995, 65-100 ; voor het citaat, zie p. 80. 



Die Siberische stammen hadden een scherp besef van het feit dat ze van de jacht – en dus 

van dieren – leefden. Aan hun erkentelijkheid daarvoor gaven ze uitdrukking door de dieren 

‘ritueel’ als jonge meisjes het hof te maken en met hen de liefde te bedrijven. En dit alles om 

ze daarna te doden. Het lijkt wel een erg paradoxale manier van handelen.  

Tenzij je er de logica van de gift in herkent. Het is een feit dat in de ogen van die 

Siberische stammen (net zoals in de van zowat alle zogeheten ‘archaïsche’ volken) alles wat 

bestaat gegeven is: het leven van de mens en dier, van toendra, sneeuw en zon, maar ook de 

dood en het vermogen van de mens om te doden – om dieren te doden bijvoorbeeld. 

Wanneer de ‘archaïsche’ mens het jagen op dieren als iets positiefs beschouwt, moet dat 

worden begrepen tegen de achtergrond van die algemene ‘gift-conditie’. De dieren geven 

zich aan de mens, en de jacht is een manier om hun gift in ontvangst te nemen – net zoals de 

rituele dans die aan de jacht voorafgaat een ‘tegengift’ is vanwege de mens die op die manier 

zijn respect betuigt voor de giften die hem vanuit het dierenrijk worden toebedeeld. Kortom, 

de jacht is een spel dat bestaat uit ‘geven’, ‘in ontvangst nemen’ en ‘een tegengift doen’.  

Ziehier de drie componenten van het ‘totaalfeit’ (fait sociale totale) dat de gift is, zoals 

geformuleerd in het Essai sur le don (Essay over de gift), gepubliceerd door de 

socioloog/antropoloog Marcel Mauss in 1923-24 en nog steeds van grote invloed in wat 

sindsdien de ‘sociologie van de gift’ is gaan heten.2 Het is verhelderend de verhouding 

tegenover dieren vanuit dit perspectief te bekijken. Als die verhouding in de loop van de 

geschiedenis is gewijzigd, is dit vaak een gevolg van wijzigingen in de gift/tegengift-

verhouding die de mens erop nahoudt.    

Zo kenden vele inheemse stammen aan de noordelijke westkust van Noord-Amerika 

(de Kwakiutl, de Tinglit, de Haïda, en andere), die leefden van de visvangst, de mythe dat 

zalmen in feite de metamorfose van een mensenvolk waren dat leefde in de diepten van de 

oceaan. 3 Om aan de mensen van de aarde overvloedig voedsel te schenken, waren die 

‘broeders’ zo vriendelijk om hun lichaam voor dat van een zalm in te ruilen, hun maritieme 

wereld te verlaten en stroomopwaarts de rivieren op te zwemmen ten einde zich aan de 

mensen te geven. Die laatsten verwelkomden daarom elk jaar op plechtige wijze de eerste 

zalm, vingen die en aten die met de grootste zorgvuldigheid op, dit wil zeggen zonder diens 

graten te breken of te beschadigen. Zodoende kon die ‘zalm’ aan de rivier worden terug 

 
2 Marcel Mauss, Essay over de gift, vertaling door Jeanne Holierhoek en Willemijn Schretlen, Amsterdam: Boom, 
2014, p.15-17; 20-21. 
3 P. Drucker, Cultures of the North Pacific, Scranten (Pa): Chandler Publishing, 1965, p. 94-95; zie ook: L. Hyde, The 
Gift, New York: Vintage Books, 2007 [1979], p. 33-34.  



geschonken, waar die opnieuw zijn zalmenlichaam aannam en, eenmaal terug in de diepte 

van de oceaan, zijn mensenlichaam. Het was hun manier om uit de drukken dat de zalm 

garant stond voor de cyclus van leven en dood, een cyclus die in stand werd gehouden door 

een gift/tegengift-relatie – door het paradigma van de gift dus. 

Archaïsche culturen laten een gift/tegengift-relatie zien niet alleen tussen mens en dier of 

tussen mensen onderling, maar ook van de mens met zijn ‘voorouders’, met ‘geesten’ en met 

‘goden’. De geschiedenis van de religies laat zich onder meer vanuit dit paradigma 

uittekenen.4 En daarin bekleden ook de dieren een positie. Het is niet toevallig dat heel wat 

culturen – denk bijvoorbeeld aan het Oude Egypte – een pantheon vol dierengoden laten 

zien, of goden die gedeeltelijk dier zijn (zoals bijvoorbeeld de sfinx). Net als de goden, heeft 

ook het dier te maken met het domein voorbij de dood, het domein van de onsterfelijken, het 

ontoegankelijke domein van waaruit ons het leven wordt geschonken. Omdat het dier leven 

‘geeft’, is het goddelijk. Net als goden, wijzen dieren in die culturen de fundamentele gift-

dimensie aan van de ‘gift-economie’ waarvan de mens leeft.  

 

Het dier  & de gift als ‘subject’         

Het is niet gek te stellen dat, bij archaïsche culturen en in de antieke tijd, het dier de rol 

vervulde van ‘subject’. Niet dat het gelijk was aan wat wij het menselijke subject noemen, 

verre van. Daarvoor werd het te zeer gezien als gelieerd aan de goden. Als het dier een 

‘subject’ was, was dat in de strikt formele betekenis van de term, in de zin dat het behoorde 

tot wat ‘onderliggende’ was, tot wat de ‘ondergrond’, de ‘grondslag’ vormde van het 

menselijke bestaan. ‘Subjectum’, ‘subject’ is de term voor het draagvlak, het fundament 

waarop de mens staat wanneer hij zich tot de werkelijkheid verhoudt. De term duidt op het 

‘onderstel’, de ‘veronderstelling’, de ‘suppositie’ van waaruit hij zich een bestaan – inclusief 

een ‘zelf’ – uitbouwt. Inderdaad is ‘subject’ lexicaal hetzelfde woord als ‘suppositie’, wat 

‘geponeerd’ is ‘sub’, ‘onder’: ons onderstel, onze draagvlak, het basale punt van waaruit we 

ons tot de realiteit verhouden.5    

 In archaïsche culturen alsook in de antieke tijd beschouwde de mens zich inderdaad 

niet als ‘subject’ in die zin. Hij veronderstelde niet dat zijn relatie tot de werkelijkheid bij 

 
4 Voor een uitvoerige uiteenzetting, zie Camille Tarot, Le symbolique et le sacré – Théories de la religion, Paris: La 
Découverte, 2008.  
5 Étienne Balibar, Barbara Cassin & Alain de Libera, « Sujet », in : Barbara Cassin (réd.), Vocabulaire Européen des 
Philosophies – Dictionnaire des intraduisibles, Paris: Seuil / Le Robert, 2004, p. 1233-1254. 



zichzelf vertrok en daar zijn ‘grond’ had. Hij hield zich niet voor een autonoom zelf, maar 

keek naar zichzelf en de wereld als gegeven, geschonken. Zelfs zijn zelfgevoel beleefde hij als 

primordiaal gegeven – gegeven zoals alles dat was in het universum. Niet híj was het ‘subject’, 

dat was de gift/tegengift-relatie waarin en waardoor alles gegeven was – een fenomeen van 

‘geven en ontvangen’ zoals dat ook zijn gestalte kende in de jacht en het dier dat zich daarin 

aan de mens aanbood.  

 Let wel, voor de archaïsche mens was er niet zoiets als één subject, een subject dat één 

was, en vanuit die eenheid instond voor de universele gift. Alles was gegeven, dat wel, maar 

niet door één instantie – het dier, de verzamelde goden, of de ene God bijvoorbeeld. Alles 

was gegeven in de zin dat het was ondergedompeld in een verkeer van gift, ontvangst, en 

tegengift. Alles was gegeven aan alles, omdat allen onophoudelijk alles aan iedereen ‘gaven’. 

Allen waren met elkaar verbonden omdat ze niet ophielden van elkaar giften te ontvangen 

en elkaar tegengiften te schenken. Deze gift-trafiek was het fundament. En, nog moeilijker 

voor ons om te bevatten: aan dit verkeer, deze trafiek had elk van de trafikanten ook diens 

‘zelf’ of ‘identiteit’ te danken. Om die reden hielden de Kwakiutl van de Noord-Amerikaanse 

kusten de zalmen voor menselijke wezens. Het ‘subject’ – het punt van waaruit de mens 

‘zichzelf’ verstond – was de onderlinge ruil van giften als zodanig. Die ruil was hun subject, 

dat maakte hen tot wat ze waren.  

 We begrijpen nu beter waarom de archaïsche mens geen tegenstelling zag tussen het 

respect voor het dier en het doden ervan. Bij de Japanse Aïnous, bij de Australische 

Jankuntjara of bij de Gogodala in Nieuw-Guinea keek men er niet van op wanneer een 

vrouw een tijd lang de borst gaf aan een dier om het ten slotte te doden en op te eten.6 Vanuit 

de cirkel van de gift laat zich zoiets begrijpen, een cirkel die geenszins zijn oorsprong kent in 

een transcendent Jenseits, maar slechts bestaat in de concrete onderlinge trafiek van giften en 

tegengiften.        

 In de archaïsche en antieke religies sluit dit onderlinge verkeer ook de goden in. 

Goden waren onsterfelijk en in die zin ongenaakbaar, maar ze stonden niet buiten de 

gift/tegengift-trafiek die zij met de stervelingen deelden. Sterfelijken konden uiteraard niet 

leven zonder de giften die hen vanwege de onsterfelijken werden toebedeeld. Maar 

omgekeerd konden de onsterfelijken het evenmin zonder de giften van de stervelingen 

 
6 J. Milliet, Un allaitement insolite, in: J. Hainard & R. Kaehr (réd.), Des animaux et des hommes, Neuchâtel: Musée 
d’ethnographie, 1987, 87-118; zie ook J. Milliet, ‘Entre douceur et violence : Le statut particulier des animaux 
allaités au sein par les femmes’, in: D. Blin, E. Thoueille, M. Soulé (réd.), L’allaitement maternel : un dynamique à bien 
comprendre, Paris: Eres, 2003, 151-176.  



stellen. Slechts door giften – offers, gebeden, processies, tempels, rites, et cetera – konden de 

goden zijn wie ze waren, dit wil zeggen de faam – ‘fama’ – behouden die hen als 

onsterfelijken ook tot goden maakte. Zonder de uitdrukkelijke ontvangst van hun giften 

door de mens en zonder de tegengiften vanwege hen, hielden de goden op een bron van 

giften voor de mens te zijn – hielden ze met andere woorden op als goden te fungeren. 

Tussen goden en mensen (tussen onsterfelijken en sterfelijken) bestond er een gift/tegengift-

trafiek en in laatste instantie was het deze trafiek die ‘leven’ gaf aan mensen én aan goden.  

Levend van zijn goden, vereerde de antieke mens die gift door onder meer zijn goden 

de gestalte van een dier te geven – of, misschien exacter, door zijn dier de gestalte van een 

god te geven. Het is, zoals gesteld, wellicht geen toeval dat zich in het pantheon van de 

antieke religies zoveel dieren en dierachtigen ophouden. Als je de these van Jean-Pierre 

Vernant en Marcel Détienne volgt, dient het eten van vlees als een bij uitstek religieuze daad 

geïnterpreteerd te worden.7 Wat is een offer anders dan een ‘cuisine’, dan het bereiden van 

een maaltijd waar inderdaad enkele delen van het bereide dier aan de goden wordt 

aangeboden, maar waar de beste delen van datzelfde geroosterde dier worden geserveerd 

aan de gemeenschap die zich voor dit feestelijk diner heeft verzameld?8 Men doodt dieren, 

maar niet omdat men ze als inferieur aan mensen beschouwt. Integendeel, men doodt ze 

omdat ze superieur, want sacraal zijn. Zij zijn door goden geschonken en worden daarom 

aan goden terug geschonken. Deze gift-relatie vormt het draagvlak – het ‘subject’ – voor al 

het leven dat tussen mensen plaatsvindt – lees: geschonken wordt. De religieuze grammatica 

van de gift laat toe te begrijpen dat het doden van een dier de erkenning inhoudt van zijn 

sacrale status alsook een stimulans inhoudt van het gift-verkeer dat aan de basis van de 

menselijke samenleving ligt. 

 

Het dier & de gever als ‘subject’ 

Het monotheïsme zal breken met de religieuze grammatica van de gift – een breuk die 

beslissend zal zijn voor de geschiedenis van het Westen. Zij zal tevens een fundamentele 

 
7 Jean-Pierre Vernant en Marcel Détienne, La cuisine du sacrifice en pays grec, avec les contributions de J.-L. Durand, 
S. Georgoudi, F. Hartog, et J. Svenbro, Paris: Gallimard, 1972; zie bijvoorbeeld p. 67 (ik vertaal, MDK): “Het eten 
van vlees valt geheel samen met de offerpraktijk; alle geconsacreerd vlees is van een ritueel gekeeld slachtdier, en 
de slachter die het bloed van de dieren laat vloeien draagt dezelfde functietitel als de offerpriester bij het 
bloedaltaar.”  
8 Zie ook Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes: la philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris: Fayard, 1998, p. 
217-225.  



wijziging met zich meebrengen in de verhouding van de mens tot de dieren – een wijziging 

die zijn invloed zal laten gelden tot in de moderne tijden.  

Deze breuk is het effect van een nieuw criterium dat het monotheïsme introduceert in 

het domein van het religieuze: dat van de waarheid. Dit criterium stipuleert dat de 

verhouding van de mens tot het goddelijke zich laat gezeggen door het feit of de betreffende 

god al dan niet ‘waar’ is. Want alleen de ware god is een cultus waardig. En omdat de 

waarheid niet meervoudig kan zijn, kunnen er ook niet meerdere ware goden zijn; slechts 

één kan waar zijn – of, wat op hetzelfde neerkomt, het is slechts de ene, onwankelbare en 

onveranderbare waarheid die God kan zijn.9 

 Dit soort god doemt voor het eerst in de geschiedenis op in de ‘religieuze revolutie’ 

die de Egyptische farao Ichnaton in de veertiende eeuw voor onze tijdrekening doorvoert – 

een revolutie die na de dood van de farao overigens helemaal ongedaan is gemaakt. Pas de 

reformistische geest van de Hebreeën heeft in de eerste helft van het eerste millennium voor 

onze tijdrekening een monotheïsme neergezet dat blijvend is gebleken – zeker omdat het zijn 

weerslag heeft gevonden in het christendom en de islam. Als men het vandaag in het Westen 

over ‘religie’ heeft, refereert men spontaan aan een monotheïstische religiositeit, ongeacht of 

gelovigen dan wel ongelovigen dat doen.  

 Deze monotheïstische religiositeit verschilt fundamenteel van de sacrale logica waar 

zogeheten ‘heidense’ religies naar luisteren. Het perspectief van de gift kan hier 

verhelderend zijn. Ook de monotheïstische religiositeit heeft voeling met de dimensie van de 

gift als wat aan de basis ligt van alles wat is, inclusief de onderlinge verhoudingen in een 

samenleving. Maar zij betekent een verregaande wijziging wat betreft het subject van die 

gift. Dat subject ligt niet bij de gift-trafiek als zodanig, maar bij een van de trafikanten. De 

monotheïstische God geeft, geeft alles wat is en is daarom zelf niet afhankelijk van de giften 

van anderen: niet van giften vanwege andere goden10 (als ware God is hij immers de enige), 

en evenmin van giften vanwege mensen. Dit hangt samen met zijn definitie als waarheid: Hij 

is waarheid, ook omdat Hij van niets of niemand anders dan van zichzelf afhangt (zoals men 

het ‘Eyeh asher eyeh’ uit Exodus 3,14 kan vertalen). Hij is onafhankelijk van zijn ‘fama’, zijn 

renommée onder de sterfelijken. Hij is ‘eeuwig’, niet in de archaïsche of mythische betekenis 

van de term (dit wil zeggen levend in de lof die toekomstige generaties hem toewuiven), 

 
9 Voor het monotheïsme gedefinieerd naar het criterium van de waarheid, zie: Jan Assmann, The Price of 
Monotheism, translated by Robert Savage, Stanford: Stanford University Press, 2010. 
10 Jawel, ook goden offeren elkaar onderling. Zie: Kimberley C. Patton, The Religion of the Gods: Ritual, Paradox, and 
Reflexivity, New York: Oxford University Press, 2009.  



maar in de ‘filosofische’, ‘wetenschappelijke’ zin: eeuwig, zelfs als geen mens over Hem 

praat, zelfs als de meerderheid van de mensen zijn eeuwigheid en zijn waarheid ontkent. Dat 

Hij waarheid is, plaatst Hem precies boven en buiten wat mensen van Hem denken.  

 Het monotheïsme betekent dus een radicale breuk ten aanzien van de religies die 

zichzelf definiëren als een ‘handel’ tussen sterfelijken en onsterfelijken, met andere woorden 

als een gift-trafiek. Voor het monotheïsme leven we als mens enkel en alleen van de giften 

die God ons schenkt. Giften vanwege ons – offers bijvoorbeeld – heeft Hij niet nodig. Als hij 

die niet verbiedt, is dat omdat hij ze ‘duldt’: op één plek, Jerusalem, op één altaar en in één 

tempel aldaar, en dit alles nooit zonder te benadrukken dat het de Thora, de Wet, en niet een 

of andere offerpraktijk is, die de relatie van de mens met Hem definieert. Giften horen vooral 

thuis in de relaties tussen mensen onderling. Zij zijn wat ‘weduwen en wezen’ ten goede 

moet komen, zo herhaalt de Bijbel graag.11 De gift-trafiek tussen mensen ontleent met andere 

woorden zijn zin en waarheid aan de mate waarin die participeert aan de gift die hen 

unilateraal vanwege hun Ene God toekomt. Het is God die alles geeft en zelf niet van giften 

leeft; en als mensen onderling een gift-trafiek met elkaar hebben, is het omdat – en op de 

manier waarop – de Wet hen dat opdraagt te doen. Hier ligt het ‘subject’ niet langer bij de 

gift-trafiek tussen de mensen onderling, maar bij de Ene Gever die de Ene God is.   

 En waar zijn de dieren gebleven ? Hoe verhoudt de monotheïstische mens zich 

tegenover zijn dierlijke medeschepsels? Hoewel voorwerp van offer, boeten ze erg in op hun 

sacrale statuut, al was het maar omdat het offer zijn sacrale doeltreffendheid verliest, zijn 

vermogen een bilaterale verhouding met het goddelijke te installeren – een verhouding die, 

zo is inmiddels duidelijk, constitutief was voor een heidense goddelijkheid. Het 

monotheïstisch offer heeft niets ‘effectiefs’ meer en is tot een puur teken geworden – een 

teken dat paradoxaal altijd ook te kennen geeft dat God geen offers nodig heeft. Geen 

wonder dus dat, toen in het jaar 70 Jerusalem en zijn tempel werden verwoest en de 

tempeldienst ophield, het jodendom gewoon doorging, en dit tot op vandaag de dag. En 

evenmin dichten het christendom en de islam, die uit het joodse monotheïsme zijn 

voortgesproten, dierenoffers een cruciale plaats toe in hun religieuze praktijk. Offers blijven 

ook daar ‘tekens’, tekens die bijvoorbeeld zuivere van onzuivere dieren onderscheiden – 

tekens dus van de waarheid die over de wereld heerst.12 Niet door dieren te offeren, maar 

 
11 Om slechts enkele uit de vele referentie te noemen: Exodus 22: 20; Deuteronomium 10: 17-18; Jesaja 1: 17. 
12 Zie onder meer: W. Houston, Purity and Monotheism : Clean and Unclean Animals in Biblical Law, Journal for the 
Study of the Old Testament, Supplement Series 140, Sheffield: JSOT Press, 1993.  



door te gehoorzamen aan het onderscheid tussen ‘ware’ en ‘valse’ dieren, betuigt de 

monotheïstische mens zijn loyaliteit tegenover zijn Ene en Ware God.       

 

Het dier & de mens als subject  

Vanuit het perspectief van de gift-logica zou je kunnen stellen dat het monotheïsme 

neerkomt op een ‘kapitalisatie’ van de gift. Het centraliseert de gift-trafiek in één enkele, 

alleen maar gevende instantie – een instantie die zich daarom zelf aan de logica van de gift-

trafiek onttrekt. Het is onder meer de monotheïstische religiositeit die de mens tot ‘subject’ 

heeft gemaakt, al moet je dan ‘subject’ enkel verstaan in zijn betekenis van ‘onderworpen’ 

(denk aan het Engelse ‘subjected’): ‘onderworpen’ aan de absolute gift van een God die zelf 

het unieke handelende subject is, het subject in de zin van ‘agens’, van instantie die actief de 

gift schenkt. 

 Je zou de emancipatorische tendens die aan de basis van de moderniteit ligt, kunnen 

interpreteren als een poging van de westerse mens zich te bevrijden van die passieve, 

onderworpen positie en de positie van een ‘agens’ te verwerven, van het actieve subject van 

de gift die het leven is. Minder technisch uitgedrukt behelst dit de drang naar vrijheid die 

sinds de Renaissance de toon aangeeft, de opkomst van de burger teweegbrengt en in de 

eeuwen die volgen alleen maar toeneemt. Die vrijheid wil niet alleen de ‘agens’ van de gift 

zijn, zij zal zich gaandeweg zonder meer van de gift als zodanig vrij willen maken  

Hier situeert zich een wending die aan de basis van de moderniteit ligt en waarvan 

de draagwijdte moeilijk overschat kan worden. Zij komt neer op een verandering van 

paradigma. Met de moderniteit gaat de mens zich niet langer primordiaal als gegeven 

opvatten, maar als gevende, als diegene die zichzelf het leven schenkt zoals hij dat wil. Dit wil 

niet zeggen dat hij per se ontkent dat hij door God geschapen – en derhalve gegeven – is, 

maar hij bekent zich tot dit idee niet langer vanuit zijn gegeven-zijn, maar vanuit zijn 

vrijheid, zijn bevrijd-zijn van elke gegevenheid. Met andere woorden, als hij in God gelooft, 

doet hij dat uit vrijheid. Die vrijheid houdt hij voor de echte grond (het ‘subject’) van zijn 

bestaan en zij biedt hem een basis om hen die niet in God geloven toch ten volle in hun 

keuze te respecteren.    

 Ziehier het moderne subject, zoals het een van zijn eerste beredeneerde 

formuleringen vindt in het oeuvre van René Descartes. Men kan twijfelen aan alles wat is of, 

zoals Descartes zei, men moet aan alles twijfelen, want dit is de enige manier om te 



achterhalen wat echt zeker is. Die zekerheid voorbij alle twijfel vindt Descartes in de 

twijfelaar zelf. Uitgerekend door de hyperbolische twijfel ontdekt de mens zichzelf als wat 

eraan ontsnapt, als punt van zekerheid, als ‘subject’. Ook al beseft hij terdege dat hij, 

ontologisch gezien, gegeven/geschapen is, hij vindt de grond of het ‘subject’ waarop hij staat 

slechts in die twijfel zelf – zelfs als zijn twijfel hem ook daaraan doet twijfelen. De 

methodische twijfel van Descartes breekt met het ‘subject’ zoals de middeleeuwse 

wetenschap dat had geconcipieerd, met name het subject gedefinieerd als goddelijke gift. Na 

Descartes is het punt van waaruit we ons tot de werkelijkheid verhouden niet langer het feit 

– het ‘gegeven’ – dat mens en werkelijkheid gegeven zijn door een en dezelfde Gever. 

Voortaan benadert de mens de wereld vanuit zichzelf, vanuit zijn autonomie ten aanzien van 

de werkelijkheid. Met de moderniteit is met andere woorden de menselijke vrijheid ‘subject’ 

geworden.  

Het is duidelijk dat die vrijheid een breuk veronderstelt tussen de mens en de 

werkelijkheid. De mens heeft dan ook geen wezenlijke band meer met die werkelijkheid. Die 

laatste is een mechanisch universum geworden: een oneindige verzameling van dode 

meetkundige lichamen die enkel uitwendig op elkaar inwerken. Althans dit geldt voor de 

wereld buiten het bewustzijn van de mens. Diens wereld is van een radicaal andere aard, het 

is het universum van bewustzijn, van willen en van voelen – kortom, de vrijheid van de ziel 

(l’âme, zoals Descartes het noemt).   

Ziehier het cartesiaanse dualisme dat het paradigma levert voor de relatie van de 

moderne mens in zijn relatie tot de werkelijkheid – een paradigma weliswaar dat meteen 

problematisch werd bevonden en in de loop van de moderniteit ook voortdurend is 

geproblematiseerd, maar niettemin tot op heden dominant is gebleven. Ook waar de 

wetenschap niet in zoiets als een op zich bestaande ziel gelooft, gaat ze er wel vanuit dat zij, 

in haar relatie tot de realiteit, op een punt staat dat er radicaal van gescheiden is. Tussen 

onze blik op de wereld en die wereld gaapt een kloof en die kloof vormt het paradigma op 

basis waarvan we met alles wat is omgaan.  

Dit paradigma ligt ook aan de basis van de moderne techniek: omdat we de dingen 

buiten ons bevrijd weten van elke essentie, voelen we ons ook vrij met ze aan te vangen wat 

we willen. Ze zijn met andere woorden gereduceerd tot ‘objecten’. De functie van ‘subject’ 

ligt integraal bij de mens die alles dat zich aan hem aandient, voor het object houdt van zijn 

nagenoeg onbeperkte technische greep.        



Het ‘object’ waarin het problematische karakter van dit typisch moderne dualisme 

macaber helder aan de oppervlakte komt, is het dier. Voor de aristotelische oudheid net zo 

goed als voor de scholastische, van Aristoteles doordrongen middeleeuwen behoorden mens 

en dier tot hetzelfde ‘zijn’: de mens werd gezien als een dier dat zich van andere dieren 

onderscheidde door een enkele bijkomende eigenschap: de ratio (het reflexieve 

zelfbewustzijn). Met de moderniteit verandert dit drastisch. Het cartesiaanse paradigma 

brengt tussen mens en dier een radicale, in de geschiedenis nooit eerder geziene breuk aan: 

zoals alles wat niet tot het vrije domein van het ‘subject’ behoort, wordt het dier beschouwd 

als een ‘object’, als een onvrij, gedetermineerd zijnde dat helemaal mechanisch functioneert. 

Het leven wordt niet langer gezien als een kracht die van binnenuit vorm geeft aan een 

materieel wezen – zoals de aristotelische, essentialistische kijk van de middeleeuwse 

wetenschap voorhield. Voortaan is leven iets dat wordt veroorzaakt door een uitwendige 

causaliteit. Dieren worden gezien als ‘machines’, als subtiel samengestelde ‘automaten’, die 

naar een strikt uitwendige, zielloze, deterministische logica luisteren.13 Ook het menselijke 

lichaam werd als een machine beschouwd, strikt gescheiden van dat andere ‘wezen’ dat de 

mens ook was, zijn ‘ziel’, die juist niet naar determinisme luisterde maar helemaal 

zelfbepalend en vrij was. Elke vorm van wil, gevoel en denken – voor Aristoteles nog 

volwaardige eigenschappen van het dier (zij het minder ontwikkeld dan bij de mens) – 

wordt met Descartes in het dier simpelweg afwezig geacht.14 

    Denk aan de anekdote die nog tijdens zijn leven over Descartes werd verteld. Toen 

iemand hem in Alkmaar (waar hij toen woonde) ging opzoeken, vroeg hij de beroemde 

filosoof of hij even een kijkje mocht nemen in zijn bibliotheek. Descartes bracht hem naar de 

binnentuin, waar de bezoeker een dode koe zag liggen waarop net een dissectie was 

uitgevoerd. ‘Hier is dan mijn bibliotheek’, zei hij.15 De oervader van de moderne twijfel had 

 
13 “En dit zal niemand vreemd toeschijnen die weet met hoe weinig materiaal de menselijke vlijt automaten of 

bewegende machines maakt; die dat vergelijkt met de grote hoeveelheid botten, spieren, zenuwen, slagaders en 

aders en alle andere delen die zich in het lichaam van elk dier bevinden – zo iemand zal dit lichaam inderdaad 

beschouwen als een machine die, nu ze het werk van God is, onvergelijkelijk veel beter in elkaar steekt en veel 

verwonderlijker bewegingen maakt dan wat een mens op dit gebied ooit kan voltooien.” In R. Descartes, Over de 

methode, vertaling, inleiding en aantekeningen van Th. Verbeek, Zesde herziene druk, Amsterdam: Boom, 2002., 

p. 78; R. Descartes, présentation et annotation par François Mizdrachi, Discours de la méthode, Paris, Union général 

d’éditions, 1969, p. 69. Zie ook: D. Clarke, Descartes, A Biography, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 

p. 333; Fontenay, Le silence des bêtes, p. 275-288. 

14 Voor het materialisme van de achttiende eeuw zal de mens niets dan die ‘machine’ zijn. Zie bijvoorbeeld het 
filosofische papmflet van Julien Offray de La Mettrie, L’homme machine (1748): J.O. de La Mettrie, L’homme 
machine, Paris: Denoël/Gontier, 1981.   
15 René Descartes, Œuvres, tome IV : correspondance juillet 1643 à avril 1647, édition Charles Adam & Paul Tannery, 
Paris: Cerf, 1901, p. 248. 



zijn vertrouwen in de wereld van het boek verloren, en nam zijn toevlucht tot het ‘boek van 

de wereld’. Die laatste (overigens middeleeuwse) metafoor las Descartes vanuit het moderne 

paradigma: als beeld voor het mechanisch universum waartoe ook zogeheten ‘levende’ 

wezens behoorden.  

 Pas twee eeuwen later kregen ‘levende’ wezen een eigen wetenschappelijk statuut. 

De biologie zoals wij die kennen dateert uit het begin van de negentiende eeuw. Ze neemt 

een aanvang met het werk van François-Xavier Bichat16, maar installeert haar paradigma pas 

echt definitief in de tijd van Charles Darwin. Leven is dan geen ‘bezielde materie’ meer 

(Aristoteles) noch een subtiel mechanisch raderwerk (Descartes), maar datgene wat reageert 

op een prikkel. Ook dit stimulus/reactie-principe is ‘uitwendig’ (in tegenstelling tot het 

‘inwendige’ principe van een aristotelische biologie), en geeft aan de ‘levende fenomenen’ 

het eigen statuut binnen het domein van de andere louter ‘uitwendig’ gedachte 

wetenschappelijke objecten.  

 Deze nieuwe biologie verandert evenwel niets inzake het ‘subject’ van onze 

verhouding tot dieren. Het punt van waaruit wij levende fenomenen benaderen, blijft 

structureel uitwendig aan het domein van de levende wezens die we bestuderen. Dit punt 

garandeert ons een vrijheid ten aanzien van de dieren en plaatst ons in een positie waar we 

in principe met ze kunnen doen wat we willen. Ze blijven het ‘object’ van een quasi 

allesvermogend technisch kunnen, een kunnen dat onophoudelijk uitgedaagd wordt zijn 

grenzen te verleggen. De afstotelijke taferelen die zich afspelen achter de muren van onze 

slachthuizen, zijn een symptoom van onze technische almacht ten aanzien van het levende.  

 

Gift, God, dier & de kwestie van het subject  

Deze slachthuizen – en zovele andere uitingen van onze industriële omgang met dieren – 

vormden de aanleiding voor allerlei pogingen tot rehabilitatie van het dier. Ook het dier 

diende een ethisch – en zelfs politiek – statuut te worden toegeschreven.17 Het resulteerde in 

een nog steeds lopend maatschappelijk debat over de sociale en politieke identiteit van het 

dier. Wat is de plaats van het dier binnen onze mensensamenleving? Hoe dienen zijn 

identiteit en de daaraan gekoppelde rechten te worden geformuleerd?  

 
16 F.-X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris: Hachette, 2013. De eerste editie van het boek van 
Bichat dateert van 1800. 
17 Over de strijd voor dierenrechten, zie bijvoorbeeld: T. Regan, The Case for Animal Rights, Berkeley & Los 
Angeles: University of California Press, 1983.  



Complexe vragen waarvan elk antwoord een waaier aan consequenties opent. Maar 

wat zich hier allereerst opdringt, is de vraag over wie of wat we het precies hebben als we 

het over het dier hebben. Hebben we het alleen over het dier? Als we het dier rechten geven, 

als we het een politieke plaats in ons maatschappelijk bestel geven, hebben we dan 

uitsluitend het dier voor ogen? Praten we dan niet ook over onszelf, over ónze positie als 

modern subject, losgemaakt en vrij van de wereld en zonder in onszelf nog een ontologische 

grond te hebben? De kwestie van het dier, ons streven het een statuut van subject toe te 

kennen: is dit niet vooral gemotiveerd door het verlangen het menselijk subject een solidere 

grond – subjectum – te geven?   

De moderne mens zoekt wegen om tegemoet te komen aan zijn meest fundamentele 

probleem: zijn onvermogen nog een ‘essentiële’ band met de werkelijkheid te hebben – een 

onvermogen dat hem weliswaar radicaal vrij maakt, maar ook tot radicale vervreemding 

brengt in de grenzeloze wereld van ‘neutrale’ objecten. Eén van die ‘objecten’, het dier, kan 

hier een uitweg bieden. Als men het dier het statuut van subject toekent, houdt dit ook in dat 

het menselijke ‘subject’ zich niet langer helemaal ‘losgescheurd en vervreemd’ van de wereld 

hoeft te achten. In die wereld buiten hem vol ‘objecten’ is nu ook een ‘subject’ aanwezig, het 

dier. Het menselijke subject heeft nu een kompaan – en wie weet wel een ankerpunt of zelfs 

een fundament – in de wereld waarvan hij zich afgescheiden voelde. Het dier geeft het ‘vrije, 

al te vrije’ menselijke subject opnieuw een solide en ‘natuurlijke’ grond onder te voeten.   

  Is dat zo? Is de referentie aan het dier hier niet vooral een manier om blind te blijven 

voor het probleem? Is het geen strategie om niet te moeten zien hoe, in de moderniteit, ons 

standpunt – het punt waar we staan, ons ‘subject’ – onherstelbaar gelokaliseerd is buiten de 

werkelijkheid, afgescheiden van wat we niet anders dan ‘objecten’ kunnen noemen? Door 

dieren het statuut van subject toe te kennen, doet men alsof de aard van het moderne 

menselijke subject zonder problemen is, want op een ‘natuurlijke’ manier verbonden met de 

werkelijkheid.  

 Het is zeer zeker te rechtvaardigen om, zoals de grote verdediger van dierenrechten, 

Tom Regan18, dieren te beschouwen als ‘subjecten van het leven’. Alleen zullen het nooit 

moderne subjecten zijn zoals wij dat zijn, dit wil zeggen subjecten van een vrijheid die hen 

epistemologisch buiten de wereld positioneert: subjecten/dragers van een scheiding met de 

wereld – een wereld waar ze niettemin van leven. Als we dieren als subjecten beschouwen 

 
18 Regan, The Case for Animal Rights, p. 20-21; 2013: 479 e.v.  



net als wij dat zijn, dan doen we dat misschien nooit zonder dat we bewust of onbewust de 

confrontatie willen vermijden met onze conditie als modern subject. En wat is dan zo 

confronterend aan dat subject? Als het, afgescheiden van de wereld door een hyperbolische 

twijfel (Descartes), pretendeert vrij te zijn van het ‘wezen’ dat het is, wat is dan dat- of 

diegene die beweert het subject van de vrijheid te zijn? Wie is het subject dat beweert subject 

van zichzelf te zijn, terwijl het radicaal is losgesneden van het zijn?  

 Vóór de moderniteit was dit subject God. Hij was het die van het zijn – Zijn 

schepping – gescheiden was. En dit is ook de reden waarom de mensen zich tot de wereld en 

tot elkaar verhielden niet vanuit zichzelf, maar vanuit God – of exacter: vanuit het feit dat 

God hen alles wat was, gegeven had. Hij had het meer bepaald aan de mens gegeven die 

precies daardoor in staat was kennis over de wereld te verwerven. De wereld als zodanig gaf 

hem te denken, en de (middeleeuwse) wetenschap was in de grond niets anders dan de 

uitgewerkte rapportage van die gift – en was bijgevolg tegelijk, en zonder de minste 

contradictie, een eerbetoon aan de auteur ervan, aan God.  

 Aan het begin van de zeventiende eeuw, na meer dan een eeuw godsdienstoorlogen, 

was dit ‘subject’ niet langer in staat die taak te vervullen. God fungeerde niet langer als 

onbetwistbaar ‘punt’ van waaruit de mens zijn relatie met de werkelijkheid kon uitbouwen. 

De mens wist zich met andere woorden niet langer ‘gegeven’ in en aan een wereld die geacht 

werd op zijn beurt ‘gegeven’ te zijn aan de mens. Hij kon niet meer uitgaan van dit 

onbevraagd vertrouwen in de wereld – of, exacter, in het wezen, de essentie ervan. Sindsdien 

kon de mens datzelfde oervertrouwen alleen nog in zichzelf hebben, zonder dat dit 

vertrouwen nog een ontologische grond had in het zijn waartoe het zich verhield. Ziehier de 

conditie van het moderne subject.  

In de tijd van Descartes dacht men dat subject nog als een ‘zijn’ in de ontologische zin 

van het woord, als een denkend zijnde (res cogitans) dat radicaal verschilde van de zijnden 

buiten zich (res extensa). Na Descartes bleek dat dualisme onhoudbaar en loste men het 

probleem op door de res cogitans onbestaand te verklaren. Het materialisme van de 

achttiende eeuw hield het zijn voor één en ondeelbaar, wat voor hen wilde zeggen: 

‘materialistisch’ (res extensa). Het spirituele – andere naam voor het subject en zijn domein – 

werd gezien als het product van louter menselijke fantasie – als een ‘ghost in the machine’.  

En meteen kwam de vraag terug: wat is het subject? Hoe het zijn ervan op te vatten?  

Sindsdien kon het subject nog slechts het subject zijn van de zoektocht naar diens zijn: een 



onstabiel subject dus, ongerust en angstig ooit eens oog in oog te zullen staan met zijn 

‘tekort-aan-zijn’, zijn gebrek aan ‘essentie’. Als het moderne subject geneigd is om het dier 

het statuut van subject te verlenen, dan is dit nooit zonder dat het ook dit probleem van een 

oplossing wil voorzien. Het dier wordt hier ingespannen om het menselijk subject opnieuw 

van een ontologische basis – een verankering in het zijn – te voorzien. Het wordt geacht de 

kloof te helpen dichten die de moderne mens van het wezen van de werkelijkheid afscheidt.  

In de context van onze moderniteit vervult de referentie aan het dier een 

gelijkaardige functie als de referentie aan God. In de middeleeuwen was God het ontologisch 

principe dat de mens van een subject voorzag. Eenmaal de mens zelf ‘subject’ werd en hij de 

‘ongrond’ constateerde waarop hij stond, werd God het voorwerp van wat je een 

‘metafysische nostalgie’ kunt noemen. Van Hem verwachtte men het herstel van de 

verbroken band tussen de mens en de wereld (of, wat op hetzelfde neerkomt, het zijn). Onze 

hedendaagse fascinatie voor het dier verraadt een gelijkaardig verlangen en nostalgie. Het 

dier biedt de laatmoderne mens de gelegenheid zijn grondeloze subject opnieuw verbonden 

te weten met de objectieve wereld ‘buiten’ – de wereld die geacht wordt de enige te zijn met 

een gronding, een gronding in het objectieve, en wie weet misschien in het zijn zelf. Als ook 

het dier kan worden beschouwd als ‘subject’, dan kan het menselijk subject zich gefundeerd 

weten in een ‘objectieve’ wereld, in een ‘natuur’ waarvan het ontologisch statuut in elk geval 

minder onzeker is.  

Dit ‘weten’ kan slechts fantasmatisch zijn, aangezien onze verhouding tot de natuur – 

zoals die gestalte krijgt in onze zogenaamde natuurwetenschappen – slechts een ‘neutraal’ 

subject kan veronderstellen, losgemaakt als het is van die natuur die object is en blijft. Wat de 

natuurwetenschappen niet kunnen denken, is het (nochtans moeilijk te ontkennen) feit dat 

de gegevens, de ‘data’, verzameld en bestudeerd in hun onderzoek, inderdaad aan de 

onderzoeker gegeven zijn, net zoals de onderzoeker zelf aan wat hij onderzoekt gegeven is. Het 

is die gift die ook op de achtergrond speelt van onze fascinatie voor het dier en voor de 

nieuwe plaats die we het in onze cultuur willen toekennen.  

Indien de theologie iets wil bijdragen aan het heersende debat over het dier, mag zij 

niet nalaten daarin het thema van de gift te introduceren – de gift als een premodern 

paradigma van ‘in-de-wereld-zijn’ dat in onze moderniteit onderhuids op de een of de 

andere manier nog steeds blijft persisteren. Ook ongemerkt lijkt het thema van de gift dat 

debat reeds te sturen. Met haar lange, hybride traditie, heeft de theologie een bepaalde 

expertise inzake het giftparadigma, in elk geval inzake de manier waarop het doorwerkt in 



de monotheïstische gift en de hele problematiek van de genade die de geschiedenis van het 

christelijke denken begeleidt. Ondersteund door de antropologische studies daarover, leent 

de theologie zich er bij uitstek voor om een breder denkkader uit te werken waarin de 

ruimere draagwijdte van het debat rond dieren verhelderd kan worden. Zodoende kan zij de 

vraag aan de oppervlakte brengen die verdrongen ligt in onze intentie het dier te 

rehabiliteren. Niet dat er met die rehabilitatie als zodanig iets fout zou zijn, verre van, maar 

in haar huist haast onvermijdelijk de intentie het probleem van het moderne subject op te 

lossen, hetgeen hier wil zeggen: het onherroepelijk problematische karakter ervan te 

ontkennen.  

 

Alteriteit 

 

Formuleren wij hetzelfde nog eens in een ander register dan dat van de gift. Door het dier 

een subjectstatuut te verlenen gelijkwaardig aan dat van het onze, mist men de kans het als 

‘de andere’ te zien, dit wil zeggen als drager van een alteriteit die zou kunnen bijdragen aan 

de deconstructie van onze ‘gelijkheid’, van onze ‘identiteit’ met onszelf. Als een 

gelijkwaardigheid de mens met het dier verbindt, is het een gelijkwaardigheid in het verschil: 

het verschil met het dier confronteert de mens – of, exacter, het ‘subject’ dat hij is – met het 

verschil dat zijn eigen identiteit kenmerkt, een verschil dat er de ‘grond’, het ‘subject’ van is. 

Net zoals in onze laatmoderne tijd God meer dan ooit de andere van de mens is. Uitgerekend 

in zijn alteriteit kan God fungeren als een uitgelezen element in de deconstructieve geste die 

het moderne subject moet begeleiden, geneigd als dat subject is om, al te zelfverzekerd, zijn 

conditie ‘zonder grond’ te zijn – met andere woorden zijn vrijheid – te verdringen.  

 In de alteriteit – in hun onherroepelijk verschil – ontmoeten God en dier elkaar. Voor 

het moderne subject fungeren het dier en God beide op een gelijkaardige manier. Zij 

vertegenwoordigen wat Giorgio Agamben ‘het opene’ zou noemen.19 Of, om het in een 

heideggeriaans idioom te formuleren: het Dasein – term voor het menselijk bestaan – wordt 

gedefinieerd als een opening, een opening in het zijn die aan dit zijnde de gelegenheid geeft 

‘plaats te vinden’, ‘er te zijn’. Zo ook toont het dier, als andere dan de mens, aan die mens die 

openheid. In die openheid kan de mens de gift herontdekken die hem te zijn ‘geeft’, die hem 

 
19 Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal, translated by Kevin Attell, Stanford: Stanford University Press, 
2003.   



ook zijn identiteit ‘geeft’. Hoewel dit paradigma niet zonder meer opnieuw in de moderniteit 

ingevoerd kan worden, blijft dit paradigma essentieel voor de kritische geest die eigen is aan 

een modern zelfverstaan – een kritische geest waarzonder de moderniteit zich onmogelijk 

kan handhaven. Meewerken aan die kritische geest is een opdracht van de eerste orde voor 

de monotheïstische religies die de religieuze dimensie van onze moderniteit domineren. Die 

opdracht staat allesbehalve haaks op hun respectievelijke doctrines. De referentie aan de 

monotheïstische God én die aan het dier zijn onmisbare elementen voor de geest van kritiek 

die op zijn beurt onmisbaar is voor het moderne subject.      

 

 

* 

 


