
Respect voor wat wij eten
Omgaan met de spanning tussen

natuurlijke aard en menselijk nut

van landbouwhuisdieren en cultuurgewassen

Paul C. Struik, Arie Bos, Jan Diek van Mansvelt, 

Diederick Sprangers en B.C.J. (Kees) Zoeteman

(Denktank Respectvolle Landbouw)



Te vaak wordt biologie tot slaaf van de economie gemaakt.

Désanne van Brederode



Tonen we voldoende respect 
aan de dieren en planten die 
ons voedsel produceren bij de 
zorg die we hen verlenen? 
Hoe moeten we dat doen?



De notitie gaat over 
de spanning die de domesticatie van 
dieren en planten heeft veroorzaakt 
tussen hun intrinsieke waarde en hun 
nut voor de mens, 
door onvoldoende wederkerigheid in 
de relatie tussen de mens, het 
landbouwhuisdier, het cultuurgewas 
en de bodem. 



Domesticatie heeft met zich meegebracht dat de 
mens het dier en de plant verandert in hun 
natuurlijk gedrag en hen dwingt om zich zo te 
ontwikkelen dat zij maximaal nut opleveren voor 
de mens. Dat kan zo ver gaan dat zelfs het 
zelfstandig kunnen functioneren in hun 
natuurlijke niche wordt opgeofferd aan de 
doelen die de mens stelt. Is er een morele grens?



Om deze vraag te kunnen beantwoorden verkennen we 

het begrip telos. 

Vanuit een biocentrische partnerhouding heeft een dier 
of een plant als individu en als soort:
1. een telos, een natuurlijke soorteigen doelgerichtheid;
maar ook: 
2.een door de mens opgelegde telos (bestemming tot 
nut, tot dienst aan de mensheid). 
Op grond van beide vormen van telos is de mens 
landbouwhuisdieren en gewassen respect verschuldigd 
en hebben deze dieren en planten een morele waarde.



Wat is telos?

• Telos (van het Griekse τέλος) betekent einde of doel, is  
gebruikt door filosofen zoals Aristoteles. Het is de stam 
van de term "teleologie", ruwweg de studie van 
doelgerichtheid, of de studie van objecten met het oog op 
hun doelstellingen, doeleinden of intenties. 

• Een dier of een plant heeft als individu en als soort een 
telos, dat wil zeggen zowel een natuurlijke 
doelgerichtheid, als een door de mens opgelegde 
bestemming (nut, bedoeling, dienst aan de mensheid). 

• Op grond van beide vormen van telos is de mens 
landbouwhuisdieren en gewassen respect en zorg 
verschuldigd en op basis van beide vormen van telos
hebben deze dieren en planten een morele waarde.



Centrale stelling:

De mens dient zijn respect voor de beide 
vormen van telos te tonen door het organisme 
in staat te stellen het soorteigen, natuurlijke 
doel te realiseren in harmonie met de door de 
mens opgelegde doelstelling.



Uitwerking 1 centrale doelstelling 
voor gedomesticeerde organismen:

• Zij worden in staat gesteld om hun specifieke 
capaciteiten en vaardigheden te ontwikkelen om te 
gedijen en hun soorteigen doelen te realiseren;

• Zij worden behandeld als autonome wezens bij het 
realiseren van deze doelen; ze hebben waarde 
omdat ze het recht hebben om er te zijn, met hun 
eigen aard en geaardheid, de zgn. intrinsieke 
waarde (in het Engels: dignity; in het Duits: 
Würdigkeit);

• De telos van een soort of van een individu van een 
soort is niet los te zien van de telos van een niche of 
biotoop (grotere ecosysteem).



Uitwerking 2 centrale doelstelling 
voor gedomesticeerde organismen:

• Planten en dieren worden ook morele waarden 
en daarmee rechten toegewezen wanneer en 
omdat zij voldoen aan de rol die wij ze geven 
(eieren leggen, aardappelen produceren);

• Rechten worden hier niet beschreven als 
vrijheden (vrijheid van pijn, lijden, honger, enz.), 
maar in positieve zin als het recht op het 
vervullen van hun natuurlijk doel en om een 
autonoom wezen te blijven met een eigen telos.



Beide vormen van telos zijn verweven

• De soortbepaalde telos van planten en dieren 
kan geweld worden aangedaan als de 
mensbepaalde telos de overhand krijgt;

• Omgekeerd kan de mensbepaalde telos van een 
plant en een dier geweld worden aangedaan 
wanneer we hen of hun producten weggooien 
voordat ze hun cyclus kunnen voltooien en hun 
soorteigen telos kunnen vervullen;

• Zo vormen mens, plant en dier gezamenlijk een 
community of practice gericht op het behoud 
van de circle of life, waarin sprake is van respect 
voor elkaars rol daarin.



Voorbeelden van morele grenzen 

• We kunnen het gras maaien of dieren slachten 
zonder hun natuurlijke telos te verstoren, en dan 
wordt dit niet beschouwd als een schending van 
hun integriteit. 

• Aan de andere kant wordt het ruimen van gezonde 
landbouwhuisdieren om een besmettelijke ziekte 
onder controle te krijgen beschouwd als een 
schending van hun telos. Ze gaan immers, 
voortijdig en ongegeten, de verbrandingsoven in. 
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De natuurlijke vorm van telos, gebaseerd op soort-specifieke doelen



Nut 
TELOS

Respect 
voor rol in 

voedsel 
productie

Recht op 
verzorging

Recht op 
voltooien 

natuurlijke 
cyclus

Respect 
voor aard
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Confrontatie of samengaan?

Thema’s:
Verwildering
Levenscyclus

Groepsgedrag
Bewegingsvrijheid

Interactie met omgeving
Sluiten kringlopen

????



Mogelijke ethische richtlijnen

• Elk gedomesticeerd organisme moet weer kunnen verwilderen
• Elk individu moet kunnen leven in een populatie met  alle 

leeftijdscategorieën 
• Familie- of kuddegedrag moet kunnen worden uitgeleefd
• Dieren moeten zich vrij en naar hun aard kunnen bewegen
• Planten leven in interactie met elkaar, de bodem, 

insectenwereld en seizoenen
• Planten moeten in bestanden staan met verschillende 

ontwikkelingsstadia
• Planten en dieren zijn verbonden met de natuurlijke context 

die mede hun levensritme bepaalt
• Het sluiten van natuurlijke kringlopen is leidend bij het 

inrichten van teelt- en transport-omstandigheden.  



Bedankt voor uw aandacht


