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DIERENDAG 
 
Deze tekst gaat over dieren en de diverse wijzen waarop mensen ermee omgaan. 
 
 
KIND EN DIER: EEN VEELZIJDIGE WISSELWERKING 
Kinderen worden sterk aangesproken door dieren. Het is fascinerend te zien 
hoe gevarieerd de dierenwereld is wat betreft uiterlijke verschijningsvorm en 
gedrag. Dat uiterlijk en die gedragingen moeten soms wel zóveel verwant-
schap tonen met menselijke eigenschappen, dat uitdrukkingen kunnen ont-
staan als ‘zo sluw zijn als een vos’ en ‘zo trouw zijn als een hond’. Verder 
piept, springt, balkt, kruipt, krabt, bijt, sluipt, likt, tjilpt, blaft en miauwt het 
allemaal, dat het een lieve lust is. Geen wonder, dat kinderen, het jonge kind 
voorop, erdoor geboeid worden. Alleen al in wereldoriënterende zin is er voor 
hen veel te ontdekken. 
Maar ook in sociaal-emotioneel opzicht zijn dieren belangrijk: ze fungeren als 
intermediair. Ze ‘bemiddelen’ emoties en relaties. Dieren roepen bij kinderen 
‘van nature’ de meest uiteenlopende gevoelens op. Kinderen kunnen, soms 
om moeilijk verklaarbare redenen, heel bang zijn voor bepaalde dieren. Voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling is het van belang die angst serieus te ne-
men en tegelijkertijd te minimaliseren door het kind op een bepaalde manier 
met het dier te leren omgaan. 
Meestal roepen dieren sympathie en vertedering op, vooral als aaien prettig 
gevonden wordt. Dieren met een zachte vacht zijn favoriet. De zacht en 
warm aanvoelende knuffel in diervorm doet daar een schepje bovenop. Daar 
omheen wordt bewust een cultuur van aaibaarheid gecreëerd. 
Trouwens, heel wat dieren vinden het fijn geaaid, geborsteld en gevoederd te 
worden. Het dier ‘geeft iets terug’: dat stimuleert de interactie. 
 
Niet voor niets spelen dieren in sprookjes, fabels, prentenboeken en teken-
films een belangrijke rol. Zij representeren menselijk gedrag en menselijke ei-
genschappen, soms zó sterk, dat kinderen die dieren als ‘echte personen’ er-
varen. Op dit imaginaire niveau van geschreven teksten, illustraties en bewe-
gende beelden zijn dieren uitstekende identificatieobjecten. 
 
 
HET JONGE KIND EN DIEREN 
Vooral voor jonge kinderen is een lievelingsdier, bij voorkeur in knuffelvorm, 
van groot belang. Zij projecteren hun gevoelens erin, zij práten ermee en het 
dier ‘zegt ook iets terug’. Het dier fungeert als een soort ‘tegenover’ waar-
mee communicatie tot stand komt. Deze spiegelfase is in de ontwikkeling van 
kinderen van groot belang. Het spiegelt zich niet alleen in significante ande-
ren, zoals de ouders, maar ook in denkbeeldige anderen, zoals hun knuffel-
beer. Al spelend en fantaserend ‘verdubbelt’ het kind zich, het schept zich 
een veilige omgeving en oefent tegelijkertijd in sociaal gedrag. Alleen al híer-



om hoort het thema ‘dieren’ of ‘knuffels’ op de basisschool alle aandacht te 
krijgen. 
 
 
HET OUDERE KIND EN DIEREN 
Met het groeien van de sociale relaties groeit ook de wijze waarop kinderen 
met dieren omgaan. Het dier is er niet langer alleen voor het eigen ik, maar 
het dier is er in toenemende mate ook om zichzelfs wille. Het kind kiest nu 
bewuster voor een huisdier en is bereid er goed voor te zorgen. In díe zin zijn 
huisdieren een goede intermediair voor de groei van het verantwoordelijk-
heidsbesef. In toenemende mate strekt die verantwoordelijkheid zich uit naar 
dieren die niet tot de ‘uitverkoren huisgenoten’ behoren. Het oudere kind kan 
oprecht verontwaardigd zijn over het leed dat proefdieren in de laboratoria 
van de geneesmiddelenindustrie wordt aangedaan of over het jagen op dieren 
om puur economische belangen. Het kind laat daarover soms ‘profetische ge-
luiden’ horen. Pedagogisch is het van groot belang dit goed op te pakken en 
om te buigen in de attitude zich voor bedreigde diersoorten te interesseren 
en te willen inzetten. Het is eveneens van groot belang met kinderen in de 
bovenbouw na te denken over vragen als ‘Hoe ga ik met dieren om, die er 
minder ‘knuffelbaar’ uitzien?’ en ‘Mag ik dieren zomaar doden?’ 
 
 
CULTURELE DIVERSITEIT 
Natuurvolken gaan vaak op een uitgebalanceerde en verantwoorde manier 
met dieren om. De ‘primitieve’ mens voelt zich niet boven het dier verheven, 
maar voelt zich één met het dier en zijn omgeving. Natuurlijk worden er die-
ren gedood, maar niet meer dan nodig is voor de mens om in leven te blijven. 
Deze ‘ethiek’ wordt ons door het dierenrijk zélf voorgehouden. 
Onze ‘moderne’ cultuur benadrukt eerder het ónderscheid tussen mens en 
dier dan de verbóndenheid. Voor ons gevoel staan wij bóven het dier en wíj 
bepalen hoe we met het dier omgaan, of, en zo ja hoe, we rechten aan het 
dier toekennen. Het dier moet maar afwachten: het is uit de gratie van de 
vanzelfsprekende ecologische verbanden gevallen, verbanden die voor de na-
tuurvolken létterlijk heilig zijn. 
Sommigen onder ons gruwen van de gewoonte van moslims om massaal 
schapen te slachten ter gelegenheid van het Offerfeest, maar vinden drie par-
kietjes in een kooi of de zoveelste goudvis die zich ook weer enkele dagen in 
een kom met een of twee liter water mag ‘uitleven’ de gewoonste zaak van 
de wereld! 
 
 
BIJBEL EN DIER 
In oudere bijbelse lagen vinden we iets van de ‘diervriendelijkheid’ van natuur-
volken terug. Vóór de Israëlieten zich vestigden in Kanaän, het Beloofde Land, 
leefden ze als nomaden in stamverband. Bezit van en zorg voor dieren waren 
voor hen van levensbelang. In talloze regels, aanvankelijk ongeschreven later 



geschreven, werd vastgelegd hoé om te gaan met de dieren. Enerzijds wordt 
de gelijkwaardigheid van mens en dier benadrukt: de ark van Noach redt niet 
alleen de méns als zodanig, maar ook het dier. Van elke diersoort gaan een 
mannetje en een vrouwtje naar binnen: de soort op zich heeft dus toekomst 
in Gods ogen. Nóg een voorbeeld: de zevende dag, de sabbat, geldt óók voor 
de dieren (Ex. 19,10). Anderzijds staat de mens ook bóven het dier: in 
Gen.1,28 krijgt hij van God opdracht om te ‘heersen’ over de vissen in de zee, 
de vogels in de lucht en alle dieren op het land. Diezelfde ‘hiërarchie’ pakt in 
het verhaal over het offer van Isaak door Abraham (Gen.22,1-19) op ‘n gun-
stige manier uit voor de mens: de God van Israël wenst wél offers, géén men-
senoffers. 
Is het brengen van dierenoffers dan wél diervriendelijk? Voor een eerlijk ant-
woord op deze vraag is het meewegen van de ‘offercultuur’ van belang. Die-
ren waren voor het oude Israël een levensvoorwaarde. Daarom spelen zij ook 
een rol in de relatie met God. Offeren aan een godheid of aan God houdt altijd 
in, dat je van het beste dat je hebt íets afzondert voor Diegene waaraan je 
heel je bestaan en al je bezittingen te danken hebt. Je kunt niet álles ‘terug-
schenken’, omdat je zelf ook leven moet. Daarom symboliseert het afgezon-
derde deel het geheel en daarmee de dankbaarheid om het leven dat God je 
geschonken heeft.  
Op het tempelterrein te Jeruzalem werden allerhande dierenoffers gebracht 
bij zeer uiteenlopende gelegenheden. Heel die offerpraktijk was nauwkeurig 
gereglementeerd. Verspilling van dierlijk leven kwam niet voor. 
 
Uit allerlei gewoonten en gebruiken blijkt het respect van Joden voor dieren. 
In de Joodse keukens bevinden zich een dubbel aanrecht en een dubbele 
gootsteen. Vlees en melkspijzen, bijvoorbeeld, worden afzonderlijk klaarge-
maakt en niet in één maaltijd genuttigd, want ‘het is verboden een geitenbok-
je te koken in de melk van zijn moeder’ (Deut.14,21). 
 
 
PAASLAM 
Een bijzondere betekenis werd en wordt toegekend aan het paaslam. Enkele 
gebraden beentjes tijdens de Joodse Seidermaaltijd, ter gelegenheid van 
Pesach, roepen het slachten en nuttigen van de lammeren in herinnering, vlák 
voor het Joodse volk uit Egypte vluchtte. Het paaslam is daarom symbool van 
bevrijding. Het houdt de hoop levend, dat mensen ‘opstandig’ zijn in situaties 
van onderdrukking, zich daar niet bij neerleggen en hun bevrijding aandurven. 
 
Van de andere kant drukt het lammetje kwetsbaarheid uit: het dreigt ten on-
der te gaan aan de brute macht van overheersers. Zo drukt de profeet Jesaja 
er de kwetsbaarheid van zijn volk, gesymboliseerd in de figuur van de ‘lijdende 
dienaar van de Heer, mee uit: ‘Gewillig liet hij zich mishandelen, geen woord 
kwam over zijn lippen. Hij hield zich stil, als een lam op weg naar de slacht-
bank, als een schaap onder de handen van zijn scheerders (Jes.53,7)’.  



Later werd deze symboliek overgedragen op Jezus, het ‘lam Gods’. Velen on-
der ons, met name de gelovigen van de oudere generatie, horen daarbij mee-
klinken: ‘Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u 
over ons’. Dit wordt beleefd als: Jezus heeft door zijn kruisdood álle zonden 
van de mensen weggenomen. Zij zien de kruisdood als een zoenoffer: één 
mens heeft plaatsvervangend de schuld van allen ingelost.  
Veel gelovigen hebben moeite met deze interpretatie. Zij vinden de Jezus van 
het ‘lam Gods’ te passief. Waarom zou je geen andere dierensymboliek mogen 
toepassen? ‘Hij vocht als een leeuw voor het koninkrijk van God’, zou dat 
beeld niet beter bij hem passen? De leeuw lijkt immers van koninklijke bloede: 
hoe vaak komt hij niet voor in de heraldiek op koninklijke wapens? 
 
Eenmaal per jaar, op Jom Kippoer oftewel Grote Verzoendag, belijden Joden 
schuld aan elkaar en aan God. Het komt diep uit hun hart. Men vergeeft elkaar 
van harte  en eenieder begint het nieuwe Joodse jaar met een schone lei.  
Grote Verzoendag gaat ver terug in de Joodse geschiedenis. Het was gebruik 
om een bok uit te kiezen door loting. Deze werd symbolisch beladen met alle 
zonden van het volk en de woestijn ingestuurd. Het nam de zonden van het 
volk met zich mee (Lev.16,10). De betekenis van het ‘lam Gods’ gaat hier op 
terug. Maar wanneer we het in ónze tijd over zondebokken hebben, gaat het 
wél over mensen van vlees en bloed die niet alleen symbolisch maar letterlijk 
te lijden hebben onder het kwaad dat  anderen hen moedwillig aandoen! 
 
 
HEILIGE DIEREN 
De volken rondom Israël kenden het verschijnsel ‘heilig dier’: de Egyptenaren 
zagen de kat als heilig dier, de Kanaänieten vereerden hun oppergod El niet 
zelden in de vorm van een stier enzovoort. In Israël werden dieren nooit ‘heilig 
verklaard’. In Ex.32 wordt de aanbidding van het gouden kalf als afgoden-
dienst afgekeurd. Het ‘geheiligde dier’ staat vanaf het begin in een kwade 
reuk. Misschien is dit typerend voor alle drie Abrahamitische godsdiensten: 
zowel Jodendom als christendom en islam benadrukken de verhevenheid of 
transcendentie van God. God alléén is de Heilige: voor goddelijke dieren of 
mensen is geen plaats. Jodendom en islam hebben dit consequent volgehou-
den. 
Hoewel het christendom belijdt, dat Jezus God zélf is en in zijn rooms-
katholieke variant vele heiligen telt, die de soms al te grote afstand tussen 
God en mens verkleinen, kent het géén heilige dieren. Dat hebben de drie 
Abrahamitische godsdiensten in ieder geval gemeen. 
 
 
SPIJSWETTEN EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 
Het Jodendom en de islam nemen met betrekking tot het consumeren van 
dieren spijswetten in acht. De islam verbiedt het eten van varkensvlees, om-
dat het varken als onrein dier wordt gezien. Joden kennen uitgebreide spijs-
wetten. Zo is het eten vlees van alle herkauwende dieren met volledig gesple-



ten hoeven toegestaan (Deut.14,6). Wat daarbuiten valt, is verboden: het 
varken, de kameel enzovoort. Van de waterdieren eet men alleen wat vinnen 
en schubben heeft. Garnalen, krabben, oesters en mosselen vallen daarbuiten.  
Het niet mogen eten van onreine dieren staat niet op zich: het maakt deel uit 
van een uitgebreid systeem van wat allemaal als rein en onrein wordt be-
schouwd, variërend van ‘Hoe moet ik mijn lichaam verzorgen?’ tot en met 
‘Welke seksuele handelingen zijn geoorloofd en welke niet?’ 
Wat opvalt, is dat de zogenaamde onreine dieren - het gaat hier niet om let-
terlijk maar om cultisch onreine dieren - bijna steeds dieren zijn die in de 
hiërarchie van gezond voedsel bepaald niet bovenaan staan. 
 
 
RESPECT VOOR DIEREN 
Opvallend is het respect voor dieren in de grote Aziatische godsdiensten, in 
de eerste plaats in het hindoeïsme.. Voorbeeld bij uitstek is de heilige koe in 
India. Ze roept associaties op met godinnen die voor welvaart en overvloed 
staan, zoals Lakshmi. Aan haar wordt tijdens Diwali, het ‘lichtjesfeest’, extra 
aandacht besteed: zij brengt de mensen welvaart en geluk, waarmee zij te-
vens de overwinning van het licht op de duisternis en van het goede op het 
kwade symboliseert.  
De koe heeft haar ‘heiligheid’ verdiend: zij is economisch uiterst rendabel. Ze 
levert melk, ze schenkt mest, terwijl dit laatste tevens als brandstof wordt 
gebruikt. Men laat de koeien ongestoord door de straten van de steden en 
dorpen lopen. 
Hindoes zijn matig in het eten van vlees. Sommigen leven vegetarisch. Een en 
ander hangt samen met de veel vagere scheidslijnen tussen mens en dier dan 
in de Abrahamitische godsdiensten. Dit is weer een uitvloeisel van de kosmi-
sche dimensie waarin héél het leven als één groot samenhangend geheel 
wordt beleefd. 
 
Het respect van boeddhistische monniken voor al wat leeft, planten inbegre-
pen, is spreekwoordelijk. Als de regentijd aanbreekt en de natuur haar pracht 
tevoorschijn tovert, blijven monniken ofwel in hun sangha, het klooster, ofwel 
ze begeven zich zó op wegen en paden, dat ze het ontluikende groen en aller-
lei nijvere diertjes niet vertrappen. Het is bekend, dat zij hun drinkwater  ze-
ven om te voorkomen, dat kleine diertjes mee naar binnen gaan. 
 
Het respect dat Joden en moslims voor dieren tonen, komt onder andere tot 
uitdrukking in het ritueel slachten. Speciaal hiervoor opgeleide mannen weten 
in één haal met een vlijmscherp mes de halslagader van het dier zó door te 
snijden, dat het onmiddellijk dood is en geen pijn voelt. Het bloed laat men 
wegstromen: het is symbool van het leven en komt alleen God toe. Bij Joden 
staat het slachten onder rabbinaal toezicht. Het vlees wordt koosjer genoemd 
- moslims noemen het hilal, dit is: toegestaan - als het volgens de voorschrif-
ten bereid is. 



Als men ziet, hoe zorgvuldig het slachten plaatsvindt, kan moeilijk volgehou-
den worden, dat de dieren niet gerespecteerd worden. De moderne Westerse 
mens toont misschien niet minder respect voor dieren, maar vult het wél an-
ders in. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Hebben dieren rechten? Als ze die al hebben, wie komt dan voor die rechten op? Gaan wij in 
West Europa beter om met dieren  dan moslims die talloze schapen, runderen en kamelen 
slachten tijdens het Offerfeest? Is de in Nederland voorgeschreven manier van slachten dier-
vriendelijker dan het rituele slachten van Joden en moslims? Is vivisectie op dieren te verant-
woorden? Klonen bij mensen is niet toegestaan: wel bij dieren? In hoeverre hecht ik voorspel-
lende waarde aan de tekens van de dierenriem? 
 
Wij hebben een ‘huisdierencultuur’. Niet alleen honden en katten hebben we in huis, maar ook 
vogels, vissen, schildpadden, apen, slangen enzovoort. We vertroetelen ze, we bouwen er een 
relatie mee op. Anderzijds ontzien we de dieren niet: varkens worden in hoog tempo vetge-
mest in te nauwe ruimten, van dicht opeengepakte kippen worden legbatterijen gemaakt, er 
wordt zó met de natuur omgegaan, dat bepaalde diersoorten met uitsterven worden be-
dreigd enzovoort. 
Voor een kind is een dier een belangrijk ‘speelkameraadje’: het kan er veel emoties in kwijt, 
het oefent zich met behulp van het dier in sociale vaardigheid. Kortom, het dier helpt het kind 
zichzelf te ontplooien. Daarom moet de school aandacht aan dit thema besteden. 
 
In de bijbel is een sterke verbondenheid tussen mens en dier aantoonbaar. Veel regels dienen 
om op een goede manier met dieren om te gaan. Dieren worden geofferd aan God, maar nooit 
onnodig gedood. De manier van omgaan met dieren lijkt realistisch. Ze staat nog dicht bij die 
van de natuurvolken. 
In geloofstaal wordt Jezus ‘lam Gods’ genoemd. Sommige gelovigen hechten daar de inter-
pretatie aan, dat Jezus voor de zonden van de mensheid gestorven is. Anderen zien daarin de 
onverdiende en wrede dood die Jezus niet gezócht heeft, maar wél op de koop heeft toe ge-
nomen op een leven waarin hij radicaal voor de gemarginaliseerden koos. 
 


