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VOORWOORD 
 

Deze scriptie is geschreven in het kader van de afsluiting van mijn hoofdrichting Wijsbegeerte 

binnen de opleiding Liberal arts and sciences.  

 

Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn begeleider, Rob van Gerwen, die me met zijn teksten 

en een persoonlijk gesprek veel inspiratie heeft gegeven om mijn scriptie vorm te geven. 

Daarnaast zou ik graag mijn broer Richard Attema willen bedanken voor het feit dat hij, 

wanneer ik in mijn denk- of schrijfproces vastzat, altijd bereid was om het met me door te 

spreken en me nieuwe inzichten te geven. Ook aan mijn vader Albert Attema ben ik dank 

verschuldigd omdat hij in de afsluitende fase mijn scriptie kritisch heeft beoordeeld. Als 

laatste zou ik mijn moeder willen bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun. 

 

Toevoeging na revisie: 

In het nawoord is een reflectie te vinden op het schrijven van deze scriptie. Hierin is te lezen 

waar ik tevreden over ben en wat ik denk dat beter had gekund. Daarnaast staat er ook in  

wat de veranderingen zijn ten opzichte van de eerste versie van de scriptie.  
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INLEIDING 

 

Stel je voor, je loopt in een museum en ziet daar in een ruimte een hond aan een lijn 

vastzitten. De hond heeft een doffe blik in zijn ogen, hij zit onder de schurft en je kunt zijn 

ribben tellen. Een bak voer staat net buiten zijn bereik. Dit lijkt misschien een vergezochte 

situatie, maar in feite is het een kunstwerk van Guillermo Vargas dat te vinden was in de 

Códice Gallery in Managua, Nicaragua (afb. 1).1 En Vargas is niet de enige die voor een 

kunstwerk een dier op dubieuze wijze behandelt. Zo liet de Nederlandse kunstenaar Theo 

van Meerendonk in 2002 achttien vissen doodspartelen op een wit blad papier (afb. 2).2 Hij 

had ze ingesmeerd met verf zodat ze in hun doodstrijd een schilderij maakten. Hij maakte 

hier ook videobeelden van. 

 Dit noem ik dierenmishandeling; het is het bewust laten lijden van dieren, ofwel 

door ze fysiek te schaden ofwel door ze bewust te verwaarlozen. Dat sommige mensen, 

wanneer ze  naar dit soort kunst kijken, walging, verdriet en woede voelen is niet gek; Hun 

morele intuïties schreeuwen dat het verkeerd is wat er hier gebeurt. Maar dat 

dierenmishandeling voor kunst moreel verwerpelijk is, is filosofisch gezien niet evident. Er 

zijn filosofen die beargumenteren dat hier niets immoreels gebeurt omdat kunst autonoom 

is en daarom nooit immoreel kan zijn. Anderen stellen, in een andere discussie, dat dieren 

geen morele status hebben en dat mensen daarom met hen kunnen doen wat ze willen, 

waaronder voor de kunst. De vraag die ik in deze scriptie wil beantwoorden, is dan ook: In 

hoeverre is kunst waarvoor dieren zijn mishandeld immoreel? 

 

Om het onderwerp te verduidelijken worden in het eerste hoofdstuk voorbeelden gegeven 

van kunstwerken waarvoor dieren zijn mishandeld. De scriptie bestaat verder uit het 

beantwoorden van drie deelvragen, namelijk: 1. In hoeverre is kunst amoreel?; 2. In 

hoeverre is dierenmishandeling immoreel?; en 3. Is kunst waarvoor dieren zijn mishandeld, 

kunst met een ethische dimensie? In de beantwoording van deze vragen zal ik 

beargumenteren dat alleen kunst met een ethische dimensie in morele termen kan worden 
                                                             
1 “Outrage at 'starvation' of a stray dog for art,” The Guardian, laatst gewijzigd op 30 maart 2008, geraadpleegd 
op 4 juni 2012, 
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/mar/30/art.spain 
2 “Requiem voor een goudvis,” De Volkskrant, laatst gewijzigd op 19 januari 2004, geraadpleegd op 4 juni, 
2012. 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/archief/article/detail/717191/2004/01/19/Requiem-
voor-een-goudvis.dhtml 
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beoordeeld. Ook stel ik dat dierenmishandeling immoreel is en dat kunstwerken waarvoor 

dieren zijn mishandeld kunstwerken zijn met een ethische dimensie. In de conclusie zal ik 

mijn argumentatielijn samenvatten en de hoofdvraag beantwoorden. Hierbij zullen de 

kunstwerken die in hoofdstuk 1 worden behandeld, wederom worden besproken.  
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1. KUNST WAARVOOR DIEREN ZIJN MISHANDELD 

1.1 GUILLERMO VARGAS - ERES LO QUE LEES  

In dit kunstwerk (afb. 1), wat al in de inleiding is beschreven, bond Vargas een 

uitgemergelde straathond vast in een galerie in Nicaragua.3 De bak met voer stond net 

buiten het bereik van het dier en op de muur achter de hond stond met hondenvoer 

geschreven ‘Eres Lo Que Lees’, ‘Je bent wat je leest’.  

 

 

 

                                                             
3 “Outrage at 'starvation' of a stray dog for art”. 

Afb. 1. Guillermo Vargas, Eres Lo Que Lees (Je bent wat je leest), 2007, Códice Gallery, 

Managua, Nicaragua. 
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1.2 THEO VAN MEERENDONK - GOUDVISSEN SCHILDEREN  

In 2002 dompelde kunstenaar Theo van Meerendonk, zoals ook in de inleiding aangegeven, 

achttien goudvissen in een verfpot met goudverf en legde ze vervolgens op een wit blad (afb. 

2).4 De schilderijen die de spartelende en stikkende goudvissen maakten, worden in galeries 

en musea tentoongesteld. De scènes legde hij met de camera vast (maar zijn geen onderdeel 

van het kunstwerk) 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 MARCO EVARISTTI - HELENA  

Marco Evaristti’s Helena bestond uit tien blenders die gevuld waren met water en zo een 

aquarium vormden voor tien goudvissen.5 De blenders waren op het elektriciteitsnet 

aangesloten en het publiek had de keuze om de blenders aan te zetten en de vissen te 

vermalen.  

 

 

 

 

 

                                                             
4 “Requiem voor een goudvis”. 
5 “Helena”, Marco Evarissti, geraadpleegd op 4 juni 2012,  
http://www.evaristti.com/marco/helena.html 

 

 

 

Afb. 2. Theo van Meerendonk, Goudvissen 

Schilderen, 2002, afmetingen onbekend, 

Gemeentemuseum Woerden. 

 

 

 

 

Afb. 3. Marco Evaristti, Helena, 2000,  

Traphol Museum Kolding, Denemarken. 
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1.4 TINKEBELL -  MY DEAREST CAT PINKELTJE  

Kunstenaar Katinka Simonse, alias TINKEBELL, wurgde voor het kunstwerk My Dearest Cat 

Pinkeltje (Mijn Liefste Kat Pinkeltje) haar kat en maakte er een tas van (afb. 4).6 

 

 

                                                             
6 “Kunstenaars zoeken grenzen op bij gebruik dieren,” NRC.nl, laatst gewijzigd op 15 mei 2009, geraadpleegd 

op 4 juni 2012,  

http://vorige.nrc.nl/kunst/article2243189.ece/Kunstenaars_zoeken_grenzen_op_bij_gebruik_dieren 

 

 

 

 

 

Afb. 4. TINKEBELL, My Dearest Cat Pinkeltje (Mijn 

Liefste Kat Pinkeltje), 2004, materiaal (afgezien van 

kattenbont) onbekend, verblijfplaats onbekend. 
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2. IN HOEVERRE IS KUNST AMOREEL? 

 

In de filosofie is de vraag of kunst autonoom, en daarom amoreel, is een onderwerp waar 

filosofen zich al eeuwen mee bezighouden.7 Dit debat wordt het debat tussen autonomisten 

en moralisten genoemd. Autonomisten stellen dat kunst autonoom is van andere sferen van 

werkelijkheid, zoals ethiek, en dat er dus niet zoiets als immorele kunst kan bestaan.8 

Moralisten stellen dat de esthetische en ethische sfeer wel een relatie met elkaar hebben, en 

dat er om die reden wel immorele kunst kan bestaan. 

 Om de centrale vraag in dit hoofdstuk te beantwoorden - In hoeverre is kunst amoreel? 

- zal ik eerst een overzicht geven van de traditionele argumenten en hun tegenwerpingen die 

in dit debat teruggevonden kunnen worden. Vervolgens zal ik mijzelf hierin positioneren als 

gematigd autonomist. Ik stel dat uitsluitend kunst met een ethische dimensie in ethische 

termen kan worden beoordeeld.  Wat ik met ‘kunst met een ethische dimensie’ bedoel, 

wordt in hoofdstuk 4 duidelijk. 

 

2.1 AUTONOMISME 

Mensen die stellen dat kunst autonoom is beargumenteren dat kunst en ethiek niets met 

elkaar te maken hebben dat ethische criteria niet gebruikt kunnen worden om de kunst te 

beoordelen.9 Er wordt gezegd dat kunstwerken in zichzelf waardevol zijn, en niet omdat ze 

een hoger doel, zoals morele verlichting of morele verbetering, dienen.  

 Een argument dat daarvoor gebruikt wordt, die filosoof Noël Carrol het “algemene 

noemer-argument” noemt, stelt dat veel kunst niets te maken heeft met moraliteit.10 

Kunstvormen als muziek of abstracte beeldende kunst tellen als kunst, maar ze hebben op 

geen enkele manier een ethische inhoud. Daarom zouden ze niet gevoelig zijn voor ethische 

evaluatie. Als ze waarde hebben, moet het iets anders zijn dan ethische waarde en moeten ze 

dus in termen van andere criteria dan ethische criteria beoordeeld worden. Die criteria 

moeten universeel toepasbaar zijn op alle kunst.  Maar omdat niet alle kunst ethische 

                                                             
7 N. Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” Ethics 110 (2000): 350-
351. 
8 R.W. Beardsmore, Art and Morality (London: MacMillan Press Ltd., 1971), 1-5. 
9 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 351-352. 
10 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 352. 
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kwesties adresseert, kan de standaard geen ethische standaard zijn. De relevante waarde 

moet ergens anders liggen. 

 Veel filosofen stellen dat die relevante waarde het vermogen is om een esthetische 

ervaring tot stand te brengen, omdat alle kunst dat in meer of mindere mate doet.11 Wat die 

esthetische ervaring precies inhoudt, daar is men het onderling niet over eens. Filosoof 

Michael H. Mitias heeft het in zijn boek What Makes an Experience Aesthetic? (1988) 

beschreven. Hij stelt dat esthetische kwaliteit in het kunstwerk zelf ligt, en niet in het hoofd 

van de toeschouwer. Wanneer iemand bewust reageert op die esthetische kwaliteit en die in 

z’n hoofd recreëert, dan ontstaat een esthetische ervaring.12 

 Een argument tegen deze notie van esthetische ervaring is dat, als esthetische 

kwaliteit in het werk zelf zit en dat dus als het ware vast staat, iedereen dezelfde esthetische 

ervaring zou moeten hebben. Echter, dit is niet het geval. Mensen kunnen heel verschillend 

reageren op hetzelfde kunstwerk. Mitias verklaart dit door te stellen dat er twee eisen 

worden gesteld aan de toeschouwer om een esthetische ervaring te hebben, namelijk: de 

toeschouwer moet het vermogen hebben om bewust op de esthetische kwaliteit te reageren 

en het te recreëren en daarnaast moet de toeschouwer ook gewillig zijn om dat te doen.13 

Wanneer iemand dus niet, of in mindere mate, dat vermogen heeft of niet gewillig is, dan kan 

hij geen esthetische ervaring hebben.  

 

Andere filosofen binnen dit debat voegen aan het idee dat kunst moet worden geëvalueerd 

in termen van het tot stand brengen van een esthetische ervaring toe dat kunst alléén in die 

termen zou moeten worden beoordeeld. Zij stellen namelijk dat alleen kunstwerken, en alle 

kunstwerken, primair gericht zijn op de productie van esthetische ervaring.14 Dit is een 

aanvullend argument om te stellen dat esthetische ervaring, niet andere zaken waaronder de 

moraal, het gepaste raamwerk biedt om kunst te evalueren. 

 

Er zijn bezwaren tegen dit “algemene-noemer argument” geformuleerd.15 Eén daarvan is dat 

het stelt dat er een universeel criterium voor alle kunst moet zijn. Maar waarom zou je 

aannemen dat er een enkel, globaal criterium is dat toepasbaar is op alle soorten kunst? 

Daarnaast, zelfs als er een enkel criterium voor kunstbeoordeling zou zijn, zou dat niet 

                                                             
11 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 352-353. 
12 M. H. Mitias, What makes an experience aesthetic? (Amsterdam: Editions Rodopi, 1988), 39. 
13 Mitias, What makes an experience aesthetic?, 149. 
14 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 353. 
15 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 357-358. 
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uitsluiten dat er een mogelijkheid is dat er ook meerdere, lokale criteria voor evaluatie voor 

bepaalde genres binnen kunst zijn, die consistent zijn met wat het globale criterium ook is. 

Echter, dit wordt door het algemene-noemer argument genegeerd, dan wel ontkend.  

 

2.2 MORALISME 

Moralisten stellen dat er wel een bepaalde relatie is tussen de esthetische sfeer en de 

ethische sfeer en dat, als gevolg daarvan, het legitiem is om kunst in ethische termen te 

beoordelen.16 Bovendien beargumenteren zij dat als een kunstwerk een ethische 

onvolkomenheid heeft, het ook een esthetische onvolkomenheid heeft en dat als het ethisch 

prijzenswaardig is, het ook esthetisch prijzenswaardig is. Op deze manier kan dus wel 

degelijk ethische kritiek op kunst worden gegeven. 

 

Een specifieke relatie die tussen de esthetische en ethische sfeer wordt geïdentificeerd is dat 

kunst morele kennis biedt. Eileen John is een filosofe die beargumenteert dat morele kennis 

verkregen kan worden door kunst.17 Zij stelt dat we door kunst omstandigheden en situaties 

ervaren die we normaal gesproken niet zouden ervaren in ons dagelijks leven. Als we onze 

reacties op die omstandigheden en situaties simuleren, dan weten we hoe we zouden 

reageren of ons voelen als we soortgelijke omstandigheden en situaties tegenkomen. Kunst 

heeft dus het vermogen ons voorbeelden van, of oefening in, morele activiteit te geven.  

 Een tegenargument hierop is dat kunst ons geen kennis biedt, maar juist kennis 

vooronderstelt.18 Dat wil zeggen, het kunstwerk vereist van het publiek dat ze al kennis 

hebben van de boodschap zodat het herkend kan worden en zodat de toeschouwer er door 

bewogen kan worden. Dus, hoe moeten we iets leren wat we al weten? Of, hoe moeten we 

iets herkennen waar we geen kennis van hebben? De claim dat kunst een bron van morele 

kennis is, klopt dan niet. 

 

Een andere relatie tussen de esthetische en ethische sfeer die wordt genoemd door filosofen 

die stellen dat kunst niet autonoom is, is dat kunst invloed heeft op moreel gedrag.19 Zij 

                                                             
16 Beardsmore, Art and Morality, 1-5. 
17 “Art and Epistemology,” Internet Encyclopedia of Philosophy, laatst gewijzigd op 25 juli 2005, geraadpleegd 
op 6 juni 2012, 
http://www.iep.utm.edu/art-ep/#H4 
18 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 354. 
19 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 355-356. 
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beargumenteren dat kunst waarin immorele praktijken voorkomen, immoreel gedrag 

stimuleert en dat kunst die juist morele praktijken laten zien, moreel gedrag stimuleert.  

 Filosofen die tegen dit argument zijn stellen dat er zonder bewijs wordt aangenomen 

dat er een directe relatie bestaat tussen kunst en veranderingen in moreel gedrag.20 

Bijvoorbeeld, tegenwoordig claimen steeds meer wetenschappers dat toenemend geweld in 

de media, waaronder kunst, een grote causale factor is in het voorkomen van geweld in het 

dagelijks leven. En toch laten statistieken over geweldsdelicten in industrieel ontwikkelde 

landen zien dat geweld juist afneemt. Als er, zoals beweerd wordt, een sterk causaal verband 

is tussen geweld in de media en sociaal geweld, hoe kan men dan dit soort verschillen 

verklaren? Anti-consequentialisten beargumenteren dat we zo’n causaal verband niet aan 

kunnen nemen, totdat er duidelijk bewijs is geleverd dat kunst moreel gedrag van mensen 

kan veranderen. En als we zo’n zienswijze aannemen dan heeft het (nog) geen zin om kunst 

in ethische termen te evalueren.  

 

2.3 MIDDENWEGEN: GEMATIGD AUTONOMISME EN GEMATIGD MORALISME 

Er zijn ook filosofen die in dit debat een middenweg aanhangen. Zo zijn er filosofen die voor 

een gematigde versie van autonomisme beargumenteren, zoals James Anderson en Jeffrey 

Dean. In hun artikel Moderate Autonomism (1998) stellen zij dat ze het eens zijn met 

moralisten dat sommige kunst gevoelig is voor ethische kritiek, namelijk die kunst die een 

ethische dimensie heeft.21 Hun notie van ‘ethische dimensie’ wordt in het artikel niet 

gedefinieerd, maar ze zetten het uiteen met behulp van voorbeelden. Uit die voorbeelden 

blijkt dat ze met ‘ethische dimensie’ bedoelen dat in een kunstwerk een personage moreel of 

immoreel gedrag vertoont (ze hebben het in deze context vooral over literatuur, film en 

theater). Een voorbeeld die ze bespreken is de roman American Psycho (1991), waarin een 

zakenman seks zeer gewelddadig en seksueel gedrag vertoont.    

 Volgens Anderson en Dean staat een ethisch oordeel los van een esthetisch oordeel. 

Een kunstwerk is niet esthetisch minder waard wanneer het op ethisch niveau bekritiseerd 

wordt; Een kunstwerk is ook niet beter als het moreel correct wordt gevonden. Ethische 

evaluatie en artistieke evaluatie van kunstwerken zijn noodzakelijk onafhankelijk van 

elkaar.  

                                                             
20 Carrol, “Art and Ethical Criticism: An Overview of Recent Directions of Research,” 356. 
21 J.C. Anderson en J.T. Dean, “Moderate Autonomism,” British Journal of Aesthetics 38 (1998): 152-153. 
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Een gematigde moralist claimt dat, hoewel het ethische oordeel van sommige soorten 

kunstwerken een relatie heeft met het esthetische oordeel ervan, dat niet waar is voor alle 

kunstwerken. Sommige gematigde moralisten zijn zelfs bereid toe te geven dat er 

kunstwerken kunnen zijn, waarvan de immoraliteit ervan geen invloed heeft op de 

esthetische beoordeling van het werk. Filosoof Noëll Carroll beargumenteert voor een 

gematigde versie van moralisme. Hij claimt dat ethische evaluatie een rol kan spelen in onze 

evaluatie van sommige kunstwerken, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs zo is.22 

 

2.4 IN HOEVERRE IS KUNST AMOREEL? 

Zoals aangekondigd positioneer ik mij in dit debat als een gematigd autonomist en ik volg de 

visie van James Anderson en Jeffrey Dean. Als antwoord op de centrale vraag in dit 

hoofdstuk stel ik dan ook dat kunst in amoreel, is in zoverre dat het geen ethische dimensie 

bezit. Uitsluitend kunst met een ethische dimensie kan in ethische termen worden 

beoordeeld. Het morele oordeel staat dan wel los van het esthetische oordeel. Dit heeft tot 

gevolg dat je kunst met een ethische dimensie dus op twee niveaus kunt beoordelen: op 

ethisch en op esthetisch niveau. 

 Hierbij moet opgemerkt worden dat ik niet dezelfde notie van ‘ethische dimensie’ 

hanteer als Anderson en Dean doen. Wat ik er wel mee bedoel wordt, zoals is aangekondigd 

in de inleiding van dit hoofdstuk, uiteengezet in hoofdstuk 4.  

 

                                                             
22 N. Carrol, “Moderate Moralism,” British Journal of Aesthetics 36 (1996): 229. 
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3. IN HOEVERRE IS DIERENMISHANDELING IMMOREEL?  

 

Ethische vragen over hoe mensen met dieren om zouden moeten gaan, worden behandeld 

binnen de dierethiek.23 Vooral de vragen in hoeverre en op basis waarvan dieren een morele 

status hebben staan daarbinnen centraal. Filosofisch denken over de morele status van 

dieren is divers en er bestaan vele theorieën over. Zo beargumenteerde Kant al dat dieren 

geen morele status hebben, maar dat we wel een indirecte plicht tegenover mensen hebben 

om dieren juist te behandelen. De dierlijke natuur vertoont volgens hem gelijkenissen met 

de menselijke natuur en door onze plichten aan dieren te voldoen in respect van de 

menselijke natuur, doen we indirect onze plicht tegenover de mens.24 Anderen stellen juist 

dat dieren een directe morele status hebben maar dat die niet gelijk is aan die van mensen. 

Binnen dit soort theorieën hebben dieren niet dezelfde rechten als aan mensen wordt 

toegeschreven.  

 Hoewel er dus al vele theorieën over de morele status van dieren geformuleerd zijn, 

tracht ik in deze scriptie mijn eigen theorie ontwikkelen. In mijn theorie hebben dieren een 

directe morele status en is die status gelijk aan die van mensen. Het zal een combinatie 

blijken van elementen uit wat filosoof Tom Regan beargumenteert en wat filosoof Peter 

Singer stelt. Om duidelijk te maken hoe ik dit precies zie, zullen de theorieën van Regan en 

Singer uiteen worden gezet, zodat ik vervolgens mijn eigen theorie kan formuleren en 

antwoord kan geven op de vraag in hoeverre dierenmishandeling immoreel is.  

 

3.1 DE MORELE STATUS VAN DIEREN VOLGENS TOM REGAN25 

Tom Regan begint zijn argumentatie met het zogenaamde ‘argument van de marginale 

gevallen’. Dit argument, dat ook Peter Singer gebruikt, gaat als volgt: Alle mensen hebben 

een gelijke morele status. Als je dit accepteert, wat geen probleem lijkt omdat het in onze 

maatschappij algemeen aanvaard is en het tegenintuïtief lijkt om te bestrijden, dan hebben 

mensen dus ook allemaal een gelijke morele status. Verschillende filosofen geven 

verschillende basissen voor die gelijkheid, bijvoorbeeld het bezit van een bepaalde mate van 

                                                             
23 “The Moral status of Animals,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, laatst gewijzigd op 13 september 2010, 
geraadpleegd op 9 juni 2012,  
http://plato.stanford.edu/entries/moral-animal/   
24 “The Moral status of Animals”. 
25 T. Regan, The Case for Animal Rights (London: Routledge & Kegan Paul Publishers, 1984).   
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intelligentie, rationaliteit of autonomie. Een probleem met die eigenschappen is dat sommige 

mensen, de zogenaamde marginale gevallen, zoals geestelijk gehandicapten en baby’s, ze 

missen. Dus als die eigenschappen een gelijke morele status gronden, dan is het gevolg dat 

toch niet alle mensen gelijk zijn. Deze poging om alle mensen gelijke morele status toe te 

kennen werkt dus niet. 

 Op basis waarvan zouden dan wel alle mensen een gelijke morele status kunnen 

hebben? Volgens filosoof Tom Regan is dat op basis van een inherente waarde die alle 

mensen bezitten. Hij stelt dat de enige eigenschap die algemeen is aan alle mensen, inclusief 

de marginale gevallen, is dat ze een subject-of-a-life zijn. Daarmee bedoelt Regan dat alle 

mensen in staat zijn te ervaren dat hun leven waardevol is. Die ervaring van het zijn van een 

subject-of-a-life, houdt volgens Regan specifiek in dat een wezen: Overtuigingen en 

verlangens kan hebben; Perceptie, geheugen, en een begrip van de toekomst, inclusief de 

eigen toekomst, kan hebben; Een emotioneel leven heeft met gevoelens van plezier en pijn; 

Preferentie- en welzijnsbelangen heeft; In staat is om een handelingen te initiëren zodat 

verlangens en doelen nagevolgd kunnen worden; Een psychologische identiteit heeft in de 

tijd en een individueel welzijn bezit in de zin dat hun ervaringsleven goed of slecht gaat.26 

 Mensen hebben, omdat zij een subject-of-a-life zijn, dus allemaal een inherente 

waarde. Om deze reden is het respect-principe op hen van toepassing.  Het respect-principe 

omschrijft Regan in zijn boek als volgt: Alle wezens met een inherente waarde moeten altijd 

behandeld worden op manieren die consistent zijn met de erkenning van hun gelijke bezit 

van die waarde.27 Zo is het laten lijden van mensen altijd immoreel omdat het altijd in gaat 

tegen het respect-principe; hun inherente waarde wordt namelijk niet erkend.  

   

Volgens Regan zouden wij om consistent te zijn die inherente waarde niet alleen moeten 

toeschrijven aan mensen, maar aan alle wezens die een subject-of-a-life zijn. En, stelt Regan, 

veel dieren (vooral zoogdieren) zijn ook in staat de waarde van hun eigen leven te ervaren 

en zijn dus ook een subject-of-a-life. Hieruit volgt dat ook zij die inherente waarde hebben en 

dat we dus ook voor hen respect moeten hebben. Gegeven deze overwegingen, concludeert 

Regan we geen dieren zouden mogen mishandelen. Door dieren te laten lijden wordt 

namelijk dat respect-principe overtreden doordat we ze niet behandelen op een manier die 

consistent is met de erkenning van hun inherente waarde. 

                                                             
26 Regan, The Case for Animal Rights, 343. 
27 Regan, The Case for Animal Rights, 327-328. 
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3.2 DE MORELE STATUS VAN DIEREN VOLGENS PETER SINGER28 

Peter Singer is een utilist. Hij stelt dan ook dat de enige maatstaf voor moreel acceptabel 

gedrag het meeste geluk voor het grootste aantal betrokkenen is. Vanuit dit idee valt Singer 

degenen aan die de belangen van dieren geen of minder gewicht willen geven dan de 

belangen van mensen. Hij beargumenteert dat als we proberen om zo’n ongelijke 

consideratie van belangen te handhaven, we gedwongen worden om ook ongelijk gewicht 

aan belangen van verschillende mensen te geven. Echter, dit doen gaat tegen de intuïtief 

plausibele en algemeen geaccepteerde claim in dat alle mensen gelijk zijn. Singer 

concludeert dat we in plaats daarvan een principle of equal considerations of interests 

(principe van gelijke consideratie van belangen) moeten toepassen, waarbinnen ook de 

belangen van dieren horen. Singer beschrijft dat principe als volgt: De essentie van het 

principe van gelijke consideratie van belangen is dat we in onze morele overwegingen gelijk 

gewicht geven aan allen die beïnvloed worden door onze handelingen.29 

  

Hij verdedigt dit principe met behulp van twee argumenten. Het eerste argument is het 

argument van de marginale gevallen. De kern van dit argument is - zoals bij de uiteenzetting 

van Regans theorie al is uitgelegd - dat eigenschappen als rationaliteit, intelligentie of 

autonomie geen goede basis zijn voor morele status van mensen, omdat de marginale 

gevallen deze eigenschappen niet hebben. Zij zouden dan geen gelijke morele status hebben, 

en dit gaat in tegen het idee dat alle mensen gelijk zijn. Volgens Singer komen we, als we een 

eigenschap zoeken op basis waarvan wel alle mensen gelijk zijn, uit bij het vermogen om te 

voelen, het in staat zijn om plezier of pijn te ervaren. Omdat marginale gevallen deze 

eigenschap wel hebben, zouden zij zo een volle en gelijke morele status als mensen 

verdienen. Maar, als we zo’n eigenschap kiezen, dan hebben dieren ook een volle en gelijke 

morele status omdat zij, volgens Singer, ook in staat zijn pijn te voelen.  

 Pijn definieert Singer als een staat van bewustzijn, een mentale gebeurtenis. Hij stelt 

dat het, omdat het alleen in het hoofd afspeelt, nooit geobserveerd wordt en dat we alleen 

externe indicaties kunnen hebben dat andere mensen het ook voelen. Hoewel we dus nooit 

zeker kunnen weten dat anderen pijn voelen zoals wij dat zelf doen, vindt Singer het redelijk 

om aan te nemen dat dat wel het geval is. Bij andere mensen kunnen we namelijk dezelfde 

gedragingen observeren wanneer zij in een situatie zijn waarin wijzelf pijn zouden hebben, 

                                                             
28 P. Singer, Animal Liberation (New York: HarperCollins Publishers, 2002). 
29 “Animals and Ethics,” Internet Encyclopedia of Philosophy, geraadpleegd op 4 juni 2012, 
http://www.iep.utm.edu/anim-eth/#SH3a 
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en zij hebben een zelfde zenuwstelsel waarvan we aan kunnen nemen dat die hetzelfde werk 

als die van ons.  

 Ook dieren kunnen pijn ervaren, stelt Singer, en wel om dezelfde redenen; Dieren 

geven vaak dezelfde reacties wanneer ze in een situatie zijn waarin wij pijn zouden hebben, 

zoals kronkelen/spartelen, gezichtsvertrekking, kermen/janken, pogingen om de bron van 

pijn te vermijden en het laten zien van angst bij het vooruitzicht op herhaling. Daarnaast 

hebben veel diersoorten, vooral zoogdieren en vogels, een zelfde zenuwstelsel die dezelfde 

soort fysiologische reacties teweegbrengt bij pijn als mensen, bijvoorbeeld een verhoging 

van de bloeddruk, vergrootte pupillen, verhoogde hartslag, verwijde bloedvaten, et cetera. 

Bovendien, stelt Singer, ontwikkelden de zenuwstelsels van zoogdieren zich in de 

evolutionaire geschiedenis zoals die van ons. De evolutionaire geschiedenis van de mens was 

niet anders dan die van andere zoogdieren tot de centrale kenmerken van onze 

zenuwstelsels al waren gevormd.  

 Concluderend is het onredelijk om aan te nemen dat zenuwstelsels die praktisch 

identiek zijn, die een zelfde oorsprong hebben en die resulteren in gelijke vormen van 

gedrag in gelijkende situaties, zorgen voor een heel verschillende ervaringen op het niveau 

van gevoelens. Dieren moeten dus, net als mensen, ook gevoel hebben. Om deze reden 

hebben dieren volgen Singer een gelijke morele status als mensen.  

 

Het tweede argument van Singer om de claim tegen te spreken dat alle en alleen mensen een 

volle en gelijke morele status verdienen, focust zich op de veronderstelde relevantie van 

zulke eigenschappen als intelligentie, rationaliteit, autonomie et cetera. Singer 

beargumenteert dat als we dit soort eigenschappen gebruiken als de basis van het 

toekennen van morele status, we een soort discriminatie rechtvaardigen tegen bepaalde 

mensen dat structureel analoog is aan racisme. 

 Een racist stelt dat de belangen van zijn ras, omdat het intelligenter is, zwaarder 

zouden moeten wegen in morele overwegingen dan de belangen van andere rassen. Volgens 

Singer is de aanname dat leden van andere rassen niet zo intelligent zijn als de leden van zijn 

eigen ras, niet de enige fout die een racist maakt. Als dat wel het enige zou zijn dan zou de 

verwerpelijke natuur van racisme voortkomen uit een fout in het vaststellen van feiten. 

Immers, het is inderdaad zo dat sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, de feitelijke 

fout is alleen de verdeling ervan. Een racist zou dan zijn morele principes niet hoeven 

aanpassen. Maar, in dat geval zou hij, volgens Singer, geen racist meer zijn, maar een 

sophisticated inegalitarian. 
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 Een sophisticated inegalitarian gebruikt het juiste feit, namelijk dat intelligentie in 

meerdere en mindere mate bij mensen voorkomt, maar zou dus claimen dat de belangen van 

intelligentere mensen meer gewicht zouden moeten hebben bij morele overwegingen ómdat 

ze intelligenter zijn. De reden dat racisten en sophisticated inegalitarians verwerpelijk zijn is 

dat ze intelligentie verbinden aan de mate van belang dat mensen hebben binnen morele 

overwegingen. Singer stelt dat dit precies is wat filosofen doen wanneer ze eigenschappen 

als intelligentie, rationaliteit, autonomie, en dergelijke gebruiken als basis voor morele 

status. Ze maken zich schuldig aan speciesisme; het geven van voorkeur aan de belangen van 

de eigen soort vanuit het idee dat rationeel, autonoom of intelligent zijn dat rechtvaardigt. 

 

Anders dan bij Regan is dierenmishandeling volgens Peter Singer niet noodzakelijkerwijs 

immoreel. Er moet volgens zijn theorie een utilistische berekening worden gemaakt van 

welke handeling het meeste geluk veroorzaakt voor het meeste aantal betrokkenen. In die 

berekening moeten de belangen van mensen en dieren gelijk gewicht hebben, omdat zij een 

gelijke morele status hebben op basis van hun vermogen om te voelen. Wanneer een 

handeling waarin een dier fysiek wordt geschaad, zorgt voor het meeste geluk voor het 

meest aantal betrokkenen, dan is dat niet immoreel. Het is wel immoreel wanneer er wordt 

overgegaan op dierenmishandeling na een beredenering waarin de belangen van mensen 

meer gewicht hadden dan de belangen van dieren. Dat is niets anders dan speciesisme, stelt 

Singer, en dat is altijd immoreel. 

 

3.3 IN HOEVERRE IS DIERENMISHANDELING IMMOREEL? 

Zoals aangekondigd is mijn theorie een combinatie van elementen van Regans theorie en 

Singers theorie. Mijn theorie over de morele status van dieren volgt de argumentatielijn van 

die van Regan, maar mijn basis van de inherente waarde van mensen en dieren is niet het 

zijn van een subject-of-a-life. In plaats daarvan beargumenteer ik, net als Singer, dat mensen 

en dieren een gelijke morele status hebben omdat ze in staat zijn te voelen. Mijn theorie gaat 

dan als volgt: 

 De basis van een gelijke morele status van mensen kunnen, doordat marginale 

gevallen ze missen, niet eigenschappen zijn als intelligentie, rationaliteit of autonomie. In 

plaats daarvan hebben mensen een gelijke morele status doordat ze allemaal een inherente 

waarde hebben. Die inherente waarde komt voort uit het vermogen te kunnen voelen en 

omdat mensen die inherent waarde hebben moeten we respect voor ze hebben. Om 
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consistent te zijn moeten we niet alleen respect tonen aan mensen, maar aan alle wezens die 

het vermogen hebben om te voelen. Dieren kunnen, zoals bleek uit het plausibele bewijs van 

Singer, namelijk ook pijn voelen. Dus ook dieren moeten wij, volgens het respect-principe, 

behandelen op manieren die consistent zijn met de erkenning van hun bezit van die 

inherente waarde. Op deze manier is dierenmishandeling altijd immoreel. 

  

Nu blijft de vraag van welke dieren de mishandeling immoreel is. Immers, dieren die geen 

pijn kunnen voelen, hebben ook geen morele status en daar kan mishandeling niet immoreel 

van zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek dat Singer aanvoert blijkt dat in ieder geval alle 

zoogdieren en vogels pijn kunnen voelen. Maar ook vissen kunnen pijn voelen. Zo hebben de 

universiteiten van Wageningen en Nijmegen onderzoek gedaan waar uit blijkt dat vissen 

inderdaad reageren op prikkels die wij als pijnlijk zouden ervaren en ook dat ze die prikkels 

onthouden om ze later te kunnen vermijden.30 Er zijn ook dieren waarvan het plausibel is 

dat ze geen pijn voelen, bijvoorbeeld sprinkhanen. Wanneer mannetjessprinkhanen paren 

met een vrouwtje, bijt het vrouwtje hun kop er af. Toch gaat het mannetje gewoon door, 

voordat hij even later dood gaat. Dat hij door gaat is een aanwijzing dat hij geen pijn voelt 

wanneer zij kop er af wordt gebeten. 

 Concluderend, de mishandeling van zoogdieren, vogels en vissen is in ieder geval 

immoreel. Of de mishandeling van andere diersoorten, zoals reptielen, amfibieën en insecten 

dat ook is, is dus niet bekend omdat het niet duidelijk is of zijn pijn kunnen voelen. We 

kunnen hier dus alleen vaststellen dat zoogdieren, vogels en vissen de inherente waarde 

hebben waardoor we respect voor ze moeten hebben.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 W. Abbink et al, “Vissen voelen pijn,” V-focus 8 (2011): 30-31. 
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4. IS KUNST WAARVOOR DIEREN WORDEN MISHANDELD, KUNST MET 

EEN ETHISCHE DIMENSIE? 

 

Zoals in hoofdstuk 2 is vastgesteld, zijn alleen kunstwerken met een ethische dimensie 

ontvankelijk voor morele beoordeling. Om vast te kunnen stellen of kunst waarvoor dieren 

zijn mishandeld, kunst met een ethische dimensie is, is het eerst noodzakelijk vast te stellen 

wat ik precies met ‘ethische dimensie’ bedoel. Na deze vaststelling zal antwoord worden 

gegeven op de centrale vraag in dit hoofdstuk. 

 

4.1 WAT IS KUNST MET EEN ETHISCHE DIMENSIE? 

Kunst met een ethische dimensie is - volgend vanuit het vorige hoofdstuk - kunst waarbij in 

het maakproces ofwel het respect-principe is erkend, ofwel kunst waarbij in het maakproces 

het respect-principe is ontkend.31 De eerste soort kunst is morele kunst, en de tweede soort 

kunst immorele kunst. Hierbij kan ook amorele kunst worden onderscheiden; kunst dat 

niets met dit respect-principe van doen heeft, en dus ook niet niet in ethische termen kan 

worden beoordeeld.  

 

4.1.1 VOORBEELDEN VAN EEN MOREEL, IMMOREEL EN AMOREEL KUNSTWERK 

Een voorbeeld van een moreel kunstwerk is Wall of Respect (Muur van Respect, afb. 5) van de 

Organization of Black American Culture (OBAC, 1967). Wall of Respect was een gezamenlijke 

muurschildering, geïnitieerd door OBAC, maar gecreëerd en bedacht door kunstenaars en 

bewoners van een arme wijk in Chicago.32 Het was een collectie van portretten van Afro-

Amerikaanse rolmodellen. Vooral politici, artiesten en sporters stonden er afgebeeld, 

waaronder Martin Luther King, Aretha Franklin en Muhammad Ali. In die tijd in Amerika 

werd het respect-principe naar de Afro-Amerikaanse mens stelselmatig geschaad; hun 

inherente waarde werd niet erkend. Deze muurschildering is een voorbeeld van een moreel 

                                                             
31 Per kunstvorm verschilt wat ‘in het maakproces’ betekent. Bijvoorbeeld, schilderijen, videokunst, foto’s en 
installaties zijn het resultaat van een maakproces. Daar tegenover staan performances, waarin het kunstwerk 
gelijk staat aan het proces. Conceptuele kunst kan pas moreel of immoreel worden wanneer het daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. 
32

 H.H. Arnason, History of Modern Art (London: Prentice Hall, 2010), 609. 
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kunstwerk omdat het voortkomt uit een erkenning van de inherente waarde van de mensen 

die zijn afgebeeld.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Een voorbeeld van immorele kunst is Line of 30cm tatooed on a remunerated person 

(Lijn van 30cm getatoeëerd op een betaald persoon, afb. 6) van Santiago Sierra. Voor dit 

kunstwerk betaalde hij in 1998 iemand vijftig dollar om een lijn van 30 centimeter op zijn 

rug te laten tatoeëren.33 Sierra zocht hiervoor iemand die geen tatoeage had en ook niet de 

intentie had om er ooit één te nemen, maar die wel dringend geld nodig had zodat hij 

toestemming zou geven. Dit is een voorbeeld van immorele kunst omdat Sierra hiermee niet 

de inherente waarde van deze persoon erkent. Hij gebruikt iemand met een zwakke positie 

voor zijn eigen doel, het maken van een kunstwerk. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
33 “Line of 30cm tatooed on a remunerated person,” Santiago Sierra, geraadpleegd op 19 juni 2012, 
http://www.santiago-sierra.com/982_1024.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 5. Organization of Black American Culture, Wall of Respect (Muur van Respect), 1967, olieverf 

op baksteen, 9,1 x 18,2 meter, Chicago. 

 

 

 

Afb. 6. Santiago Sierra,  Line of 30cm tatooed 

on a remunerated person (Lijn van 30cm 

getatoeëerd op een betaald persoon), 1998,  

Mexico-Stad, Mexico. 
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 Een voorbeeld van amorele kunst is Victory Boogie Woogie (afb. 7) van Piet 

Mondriaan uit 1942-1944.34 Het is een niet voltooid canvas met daarop olieverf, stukjes 

papieren plastic en zwart krijt. Mondriaan heeft in het maakproces op geen enkele manier de 

inherente waarde van wie dan ook erkend, dan wel ontkend. Om die reden is het noch een 

moreel, noch een immoreel kunstwerk; het is een amoreel kunstwerk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 IS KUNST WAARVOOR DIEREN ZIJN MISHANDELD, KUNST MET EEN ETHISCHE DIMENSIE? 

Uit hoofdstuk 2 en 3, en het bovenstaande gedeelte van hoofdstuk 4 blijkt dat kunst 

waarvoor dieren zijn mishandeld, inderdaad kunstwerken zijn met een ethische dimensie. 

Kunstenaars laten in hun kunstwerken dieren lijden en erkennen zodoende niet de 

inherente waarde van deze dieren. Kunst waarin of waarvoor dieren worden mishandeld is 

dus ontvankelijk voor ethische beoordeling. 

  

 

 

                                                             
34

 “Piet Mondriaan (1872-1944),” Gemeentemuseum Den Haag, geraadpleegd op 19 juni 2012, 

http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=031845 

 

 

 

Afb. 7. Piet Mondriaan, Victory 

Boogie Woogie, 1942-1944, 

olieverf, stukjes papier en plastic 

en zwart krijt op doek, 127 x 127 

cm, verticale as 179 cm, 

Gemeentemuseum, Den Haag. 
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CONCLUSIE:  In hoeverre is kunst waarvoor dieren zijn mishandeld 

 immoreel? 

  

De hoofdvraag binnen deze scriptie luidt: In hoeverre is kunst waarvoor dieren zijn 

mishandeld immoreel? Om deze vraag te beantwoorden heb ik in hoofdstuk 1 voorbeelden 

besproken waarin dieren zijn mishandeld voor de kunst.  

 Omdat er binnen de kunsttheorie verschillende theorieën bestaan over de vraag of 

kunst in ethische termen kan worden beoordeeld, heb ik in hoofdstuk 2 het debat tussen 

autonomisten en moralisten weergegeven en mezelf daarin gepositioneerd als gematigd 

autonomist. Ik heb beargumenteerd dat alleen kunst met een ethische dimensie in morele 

termen kan worden beoordeeld, maar dat die morele beoordeling los staat van de 

esthetische beoordeling.  

 Omdat het binnen de dierethiek niet evident is dat het mishandelen van dieren 

moreel verwerpelijk is, heb ik in hoofdstuk 3 beargumenteerd dat het wel degelijk moreel 

onacceptabel is. Dieren hebben, net als mensen, een inherente waarde omdat ze pijn kunnen 

voelen. Het respect-principe houdt in dat we in onze behandeling van mensen en dieren 

altijd hun inherente waarde moeten erkennen. Uit respect voor hun inherente waarde 

mogen we dieren dus niet mishandelen.   

 In hoofdstuk 4 heb ik uiteengezet dat in mijn visie kunst een ethische dimensie heeft 

wanneer in het maakproces ofwel het respect-principe is erkend, ofwel het respect-principe 

is ontkend. De eerste soort kunst is morele kunst, en de tweede soort is immorele kunst. In 

dit hoofdstuk werd ook duidelijk dat kunst waarvoor dieren zijn mishandeld, kunst met een 

ethische dimensie is omdat  bij dit soort kunst de inherente waarde van de dieren niet is 

erkend.  

 Uit het bovenstaande volgt dat het antwoord op de vraag die in deze scriptie centraal 

staat  luidt dat kunst waarvoor dieren zijn mishandeld altijd immoreel is. Dit soort kunst 

ontkent dieren de inherent waarde die zij hebben die voortkomt uit hun vermogen om te 

kunnen voelen.  

 

Wat de kunstenaars die de kunstwerken die in hoofdstuk 1 zijn beschreven doen, is het 

ontkennen van de inherente waarde van de dieren. Daarom zijn het immorele kunstwerken. 

Van Meerendonks kunstwerk Goudvissen Schilderen is immoree omdat het laten sterven van 

goudvissen en ze in hun sparteldood een schilderij laten maken duidelijk een ontkenning is 
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van de inherente waarde van de dieren. Ook is het de nek omdraaien van de Pinkeltje, wat 

TINKEBELL letterlijk deed, een duidelijk ontkenning van de inherente waarde van het dier 

en om die reden is ook dit een immoreel kunstwerk te noemen. Vargas had ook geen respect 

voor de inherente waarde van de hond in zijn kunstwerk Eres Lo Que Lees. Bij Helena van 

Evaristti is lastiger om het werk in morele termen te beoordelen. De vraag is of hij het 

respect-principe schaadt door mensen de mogelijkheid te bieden om vissen te doden. Ik vind 

van wel: dat je het toelaat, of zelfs mogelijk maakt, ontkent de inherente waarde van de 

vissen en daarom is het een immoreel kunstwerk. 

 

Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen stel ik dat kunst met een ethische dimensie op 

twee onafhankelijke niveaus kan worden beoordeeld, namelijk op moreel en op esthetisch 

niveau. Immorele kunst kan dus, beoordeeld vanuit het esthetische niveau, wel degelijk 

goede kunst zijn. Door de formele eisen die aan deze scriptie zijn gesteld heb ik me 

uitsluitend gericht op het morele oordeel. Hoewel ik hier dus niet de ruimte heb om een 

volledige theorie te ontwikkelen over op basis waarvan het esthetische oordeel zou kunnen 

geschieden, zou ik hier wel graag kort willen aangeven wat mijn gedachten hier over zijn.  

 Er is vastgesteld dat de kunstwerken die in deze scriptie zijn behandeld, immorele 

kunstwerken zijn omdat ze de inherente waarde van dieren ontkennen; de kunstenaars 

hebben niet het respect voor de dieren die ze zouden moeten hebben. Bij deze ethische 

beoordeling wordt de boodschap van het werk geheel buiten beschouwing gelaten. De mate 

waarin die boodschap wordt opgepikt door de toeschouwer en waarin de toeschouwer 

aangezet wordt tot reflectie op zichzelf en het eigen leven is juist wat mijns inziens 

belangrijk is binnen de esthetische beoordeling van kunstwerken.  

  

Hoewel de werken van Vargas, Van Meerendonk, Evarissti en TINKEBELL dus immoreel zijn, 

zijn het mijns inziens esthetisch goede kunstwerken: Ze laten ons nadenken over hoe wij ons 

leven leiden, over waarom wij dingen belangrijk vinden en laten ons ook zien dat wij 

hypocriet kunnen zijn. Bijvoorbeeld, Vargas’ kunstwerk doet ons beseffen dat we hypocriet 

zijn wanneer we afkeurend reageren op de hond in de galerie, maar niet omkijken naar de 

vele straathonden die er net zo slecht aan toe zijn. De kunstwerken van Van Meerendonk en 

Evaristti, waarin vissen het onderwerp zijn, laten ons nadenken over wat wij belangrijk 

vinden wanneer we die kunstwerken afkeuren maar wel voor intensieve visserij zijn. 

TINKEBELL heeft in het tv-programma Pauw en Witteman verteld waarom ze haar kat de 
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nek om heeft gedraaid.35 Dat deed ze omdat Pinkeltje ernstig ziek was en een lijdensweg 

voor de boeg had. Het dier de nek omdraaien was de snelste manier om het te laten sterven, 

sneller en pijnlozer dan het een spuitje te geven. Bovendien vond ze het hypocriet om het 

door iemand anders te laten doen. TINKEBELL’s tas doet ons dus beseffen dat het misschien 

helemaal niet zo afkeurenswaardig was om Pinkeltje de nek om te draaien.  

 

Een vraag die nu rijst is of het morele oordeel en het esthetische oordeel dan nog wel 

onafhankelijk van elkaar zijn. Immers, in de esthetische beoordeling van de voorbeelden in 

deze scriptie lijkt de mate waarin morele intuïties worden uitgedaagd een rol te spelen. Mijn 

antwoord is dat het morele en esthetische oordeel wel onafhankelijk van elkaar zijn: het 

morele oordeel geschiedt alleen op basis van een beoordeling of de inherente waarde van 

dieren dan wel is erkend, of ontkend. Dit heeft geen invloed op het esthetische oordeel. Bij 

het esthetische oordeel gaat het er namelijk om of een kunstwerk de toeschouwer laat 

reflecteren op het eigen leven. Kunstwerken met een ethische dimensie appelleren nu 

eenmaal aan de morele intuïties. Het gaat er bij het esthetische oordeel van kunst niet om of 

er iets moreels of immoreels is gebeurd binnen (het maken van) een kunstwerk, maar in 

hoeverre een kunstwerk het publiek laat nadenken en reflecteren op zichzelf en hun eigen 

leven, en dus ook over hun morele intuïties.   

 Uiteraard is deze denkwijze niet genoeg uitgewerkt en zou er meer onderzoek nodig 

zijn om het zorgvuldiger te formuleren. Zoals eerder aangegeven is dit slechts een korte 

weergave van mijn gedachten over het esthetisch oordeel. 

 

  

   

                                                             
35 Pauw en Witteman, “TINKEBELL bundelt haatmails in een boek,” VARA, 14 mei 2009 (geraadpleegd op 27 
juni 2012),  
http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?cHash=e302c7d1a8&tx_ttnews[backPid]=116&tx_ 
ttnews[tt_news]=11191 
 
 



25 

 

NAWOORD 

 

Waar ben ik blij mee? 

Mijn doel van deze scriptie was om aan te tonen dat ik voor een stelling kan beargumenteren 

op de manier waarop filosofen dat doen: Ik heb de aannames bij mijn argumenten plausibel 

geprobeerd te maken en geprobeerd de argumenten logischerwijs uit elkaar voort te laten 

vloeien. Hoewel ik me bewust ben van enkele zwaktes in mijn theorie, ben ik er uiteindelijk 

redelijk tevreden over.  

 

Wat had beter gekund? 

Bij het schrijfproces kwam ik er achter dat het vraagstuk dat binnen deze scriptie centraal 

staat complexer is dan dat ik had verwacht. Van tevoren had ik me voorgenomen om zowel 

een theorie over het ethische als het esthetische oordeel te ontwikkelen. Zoals gezegd in de 

conclusie, bleek dat binnen de formele eisen (het maximale aantal woorden) niet mogelijk te 

zijn. Achteraf had ik me er beter in moeten verdiepen zodat ik dat sneller had kunnen 

vaststellen. Nu heeft dat probleem me onnodig veel tijd en energie gekost. 

 Ik vind het jammer dat ik me heb moeten beperken tot het ethische oordeel omdat 

het ontwikkelen van een theorie over de esthetische kant minstens net zo interessant zou 

zijn geweest. De reden dat ik me uiteindelijk alleen heb toegelegd op het ethische oordeel is 

dat die keuze het beste aansluit bij mijn toekomst. In september begin ik namelijk met de 

master Applied Ethics. De ethische kant van dit vraagstuk sluit daar dus beter bij aan dan de 

esthetische kant.  

 

Wat heb ik gedaan met het commentaar van mijn begeleider? 

Na het commentaar van mijn begeleider, Rob van Gerwen, te hebben gelezen heb ik een 

aantal grote veranderingen aangebracht in mijn scriptie. De grootste is dat ik de conclusie 

heb herschreven en uitgebreid. Zo heb ik een meer samenvattende conclusie geschreven, 

waarmee ik hoop dat de argumentatielijn duidelijker is geworden.  

 Een commentaar bij de conclusie was dat ik een genuanceerder oordeel over de 

kunstwerken moest kunnen geven. Binnen mijn theorie kan dat niet genuanceerder, ze zijn 

volgens mijn theorie nu eenmaal immoreel. Echter, ik hoop dat ik door de toevoeging van op 

basis waarvan ik denk dat kunst esthetisch kan worden beoordeeld, toch die nuance heb 
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aangebracht. Volgens mij zijn het namelijk esthetisch gezien geen slechte kunstwerken. Deze 

toevoeging vond ik persoonlijk ook heel prettig omdat ik het, zoals hierboven te lezen is, 

jammer vond dat ik geen ruimte had om in te gaan op de basis van die esthetische oordelen. 

Op deze manier kon ik toch laten zien dat ik daar wel degelijk over na heb gedacht.   

  

In het commentaar werd ook aangegeven dat ik binnen hoofdstuk 2 moest aangeven wat een 

esthetische ervaring dan precies is. Hiertoe heb ik aangegeven dat filosofen daar 

verschillend over denken en als voorbeeld heb ik de theorie van filosoof Mitias uiteengezet. 

Daarnaast heb ik, ook op basis van het commentaar, het stuk over de theorie van filosofen 

Anderson en Dean uitgebreid door aan te geven wat zij bedoelen met ‘ethische dimensie’.  

 

In de gehele scriptie heb ik, waar het commentaar dat aan gaf, kleine dingen veranderd. Zo 

waren sommige woorden vaag of had ik op sommige plekken woorden vergeten. De grootste 

fout die ik heb verbeterd was dat ik in hoofdstuk 2 aan gaf dat ik me positioneerde als 

gematigd moralist, terwijl dat ‘gematigd autonomist’ moest zijn.   

 

Er is ook commentaar waar ik niks mee heb gedaan. Zo werd er een aantal keer commentaar 

gegeven op de inhoud van theorieën van andere filosofen, bijvoorbeeld Peter Singer. Dit was 

slechts een weergave van Singers theorie en ik kan daar inhoudelijk niets aan veranderen. 

Op basis van commentaar op mijn eigen argumenten heb ik ook niets veranderd. Dit om de 

simpele reden dat dan mijn argumentatielijn niet meer zou kloppen en ik dus een hele 

nieuwe scriptie zou moeten schrijven.  
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