
Maarten Reesink 

Human-Animal Studies (UvA)

Caring Congres (8 oktober 2022)

Mens- en dierbeelden



DierMens Media Studies: 

het uitgangspunt

beelden

(en woorden, namen…)

reflecteren en 
construeren

onze werkelijkheid



Woorden

Woordtaal:

✓ ‘dier’ (of ‘beest’) vs. ‘mens’ 

✓ ‘andere’ / ‘niet-menselijke’ 
vs. ‘menselijke’ dieren

✓ ‘menselijk’ of ‘humaan’ vs. 
‘dierlijk’ of ‘beestachtig’

Voorbeelden:

✓ dier als ‘it’ (volgens 
‘correctie’ in het Engels)

✓ ‘kind’ vs. ‘jong’ > 
antropomorfisering

✓ individuele dieren vs. dier-
groepen of -soorten

✓ eigennamen bij dieren > 
antropomorfisering?





Verhalen

Vorm en inhoud:

✓ in populaire pers: ‘human
(sic!) interest’- verhalen

✓ in ‘serieuze’ pers: abstracte 
analyses van structuren

✓ wat veel te weinig gebeurt: 
verbanden tussen beide

Alternatieven:

✓ beter kijken en luisteren naar 
dieren zelf (desnoods met 
verborgen camera’s)

✓ ethologen (en anderen) als 
‘woordvoerders’

✓ altijd ook het dierlijk belang / 
perspectief meenemen



“De kippenmoord: het korte leven van Anja, Manja en Tanja”
(Gerard van Westerloo in NRC Handelsblad, 2 december 2006)

artikel online

https://www.nrc.nl/nieuws/2006/12/02/de-kippenmoord-11239789-a11874


“Liveblog over die andere dodelijke pandemie”
(Thomas Oudman in De Correspondent, 12 januari 2022)

artikel online

https://decorrespondent.nl/13054/liveblog-over-die-andere-dodelijke-pandemie/163305579162-688ea6ba


Beelden

Beeldtaal:

✓ dieren op afstand (of juist in 
delen) en van boven

✓ dieren met velen, dus zelden 
in close-up

✓ dieren worden tot objecten 
gemaakt (voor ‘the human 
gaze’, ook wel: ‘othering’) 

En verder:

✓ weinig ruimte voor empathie 
of zelfs identificatie

✓ tenzij bij aaibare, neotene 
(liefst zoog-)dieren

✓ stereotypische ‘casting’ 
(‘good guys’ vs. ’bad guys’)







Het probleem: 

ons “Disney-perspectief”

Steve Baker “Picturing the 

beast” (1993)

• marginalisering in het 

algemeen,

• stereotypering (goed / 

slecht) en 

• ridiculisering van 

(grappige / rare) dieren

• "not by making sense, 

but by making non-

sense of the animal”

• … overal, en niet alleen 

door Disney!





Beelden voor dieren

Drie strategieën (volgens 
Steve Baker):

➢ I Confronterende 
beelden: ‘vertel het 
zoals het is’

➢ II Teriantropisme: 
wisseling van 
perspectief

➢ III Antropomorfisme



Beelden voor dieren: 
1 confronterende beelden

“Le sang des bêtes”
(Blood of the beasts)

Georges Franju (F, 1949)

Complete film 

https://www.youtube.com/watch?v=e6_zYwIDdnM


Earthlings 

(VS, 2005)

film online

“Cowspiracy”

(VS, 2014) 

film online

http://www.nationearth.com/
https://www.documentarymania.com/player.php?title=Cowspiracy%3A+The+Sustainability+Secret


The witness 

(VS, 2000)

film online

(trailer)

http://www.witnessfilm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qPNXElpTdL4


People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA)

Beelden voor dieren: 

2 wisseling van perspectief



World Society 

for the 

Protection of 

Animals

(1990)



Ptiluc 

Faces de rat

(1987)



Dierenarts

Dierenbescherming

Amsterdam

(2008)

http://www.youtube.com/watch?v=cwMPtLLjg8k


Beelden voor dieren: 

3 antropomorfisme

Babe

(1995)



(Stop de plofkip bij McDonald’s Wakker 

Dier, 2016)

Red de plofkip van McDonald’s
(Wakker Dier, 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=9xPl73PJM_c
https://www.youtube.com/watch?v=8dj8kyB8o-M


The Official 

Meatrix *I*

(2003)

https://www.youtube.com/watch?v=rEkc70ztOrc


DierMens Media Studies: 

het perspectief

Tussentijdse conclusies:

➢ traditionele (westerse) 
wereld- en  
mensbeelden zijn zeer 
hardnekkig…

➢ woorden, verhalen en 
beelden van / voor 
andere dieren 
veranderen langzaam –
maar zeker!


