
INTERVIEW

Filosoof en organisatiedeskundige René ten Bos:

"'k wil dat mensen
meer betrokken raken bij dieren"

Fascinerend vindt hij het hoe mensen en dieren zich tot elkaar verhouden.
Dat vormt het uitgangspunt voor het boek Het geniale dier, dat filosoof
en organisatiedeskundige René ten Bos vorig jaar publiceerde. "Mensen
hebben sterk de neiging om de natuur naar hun hand te zetten."

Dieren willen zich vooral onzichtbaar maken, terwijl men-

sen die zichtbaarheid juist proberen te bewerkstelligen.
Dat gegeven interesseert René ten Bos mateloos. Die on-
zichtbaarheid viel hem jaren geleden op tijdens een be-
zoek aan een dierenpark in India en vormde de aanleiding

dit boek te schrijven. Daarnaast had hij zin om eens iets

anders te schrijven dan een boek over management en

organisatie. "En wat ook speelde, was dat mijn kinderen

graag wilden dat ik een boek over dieren zou schrijven."

"Het enige excuus om viees te
eten, is dat het lekker kan zijn"
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René ten Bos komt in zijn boek niet met oplossingen

voor maatschappelijke of organisatievraagstukken -
"ik ben geen adviseur" -, maar stelt juist kwesties die
in de maatschappij spelen aan de orde. "Ik bespreek

problemen. Als filosoof ben je altijd op zoek."

Met Het geniale dier vindt Ten Bos het dan ook van

minder belang dat ondernemers daar een les uit trek-

ken of van hun bedrijf een succes maken. "Ik hoop

vooral meer betrokkenheid voor dieren te kweken.
Het dierenleed in de wereld is gigantisch, kijk maar

naar de enorme cijfers in de vee-industrie. Daar moet

wat aan gebeuren. Ook hoop ik dat lezers meer interes-

se voor het dierenrijk krijgen, dat ze meer aandacht

krijgen voor het dierlijke. Niet alleen in de dieren, maar

ook in henzelf."
Met dat laatste verwijst René ten Bos naar het dualisme
van de filosoof Descartes, die de mens in de zeventiende

eeuw afstand liet nemen van het dier. "Voor hem stond

het lichaam gelijk aan het dier, en de geest aan de mens.

Ik zie die scheidslijn absoluut niet. Wat ik denk, wordt

door mijn lichaam bepaald."

Als voorbeeld noemt hij "schuldgevoel
of zorgen die je beide in je lichaam voelt
of verliefdheid die je in je buik voelt".

Zelf ziet René ten Bos zich als een veel

meer op het lichaam dan op de geest

ingesteld persoon, ondanks zijn intellect.

"Dat gaat prima samen, die aandacht

voor het lichaam en de geest."
Hoe kunnen we volgens hem het lichaam
meer naar voren laten komen? Is dansen

een optie? "Absoluut", stelt Ten Bos.

"Daarbij staat het lichaam centraal. En

denk maar aan sporten of jezelf een roes

geven, bijvoorbeeld door te drinken of drugs
te gebruiken. Daarnaast is een lichaam ook
iets waarvoor je moet zorgen."

René ten Bos

geniale dier
Een

Boom

In hun hol
Wat René ten Bos ook interesseert zijn de rust

en het engelengeduld die dieren tentoonsprei-

den. "Het is heerlijk die te observeren. Op jagen
of copuleren na zitten ze meestal in hun holle-
tje of staan ergens in een wei. Doen ze niets.

Zijn ze helemaal tevreden met zichzelf, terwijl

mensen juist dieren in actie willen zien. Daar zijn

ze helemaal op gefocust."

Hoogleraar Ten Bos illustreert zijn verhaal met

de ervaring dat hij zijn studenten video's liet
zien van grazende bizons. Na afloop vertelden
ze hem dat ze dat erg saai vonden. "Ik vind dat
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juist prachtig, dieren die in zichzelf gekeerd zijn. Dat

voelt voor mij bijna als meditatie." Hij gaat zelfs nog

een stap verder. "Ik kan op dat gebied van hen leren.

Als ik kijk naar een slang of koala, die meestal slapen,

zou ik dat ook wel willen. Ik ben daar te rusteloos voor.
Dat fascineert me."

Vervreemding
Terug naar de betrokkenheid, die René ten Bos met zijn

boek hoopt te bewerkstelligen. "Die komt er ook als

we kinderen meer met dieren confronteren. Als kinderen

nu naar een dierenpark gaan, zit er altijd een laag van
expertise tussen de mens en het dier. Er is altijd een
leereffect, altijd een educatief element. Ik geloof dat

dat niet goed is; dat dat de betrokkenheid verkleint."

Ook vindt hij dat wij de vee-industrie teveel legitimeren.

"Het enige excuus om vlees te eten, is dat het lekker

kan zijn, maar daar staat veel geweld tegenover. Mensen

proberen die werkelijkheid te verdringen. Dat vervreemdt
ons van dieren." Hetzelfde geldt volgens de filosoof voor

seksualiteit. "Kinderen krijgen op school boekjes mee,

waarin ze leren hoe daarmee om te gaan. Ik zag vroeger

op boerderijen tientallen keren hoe dieren seks hadden.

Dat voorkomt vervreemding."

Ten Bos waarschuwt tegelijkertijd voor te veel senti-
mentaliteit naar dieren toe. "Te weinig of te veel com-
passie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Denk
maar aan mensen die hun huisdieren kleding aantrek-

ken of aan Amerikaanse architecten die gespecialiseerd

zijn in het bouwen van hondenhokken. Die slaan door

van gekkigheid."

Hij benadrukt dat we dieren als dieren moeten blijven
zien. "We maken ons anders schuldig aan antropomor-
fisering, gaan dieren als mensen zien." Daarnaast vindt

hij dat er niet één eenduidig verschil te noemen is

tussen mens en dier. "Je kunt niet zeggen: 'Mensen

beheersen een taal, dieren niet.' Er zijn meerdere ver-

schillen aan te wijzen, afhankelijk van de diersoort."

Indiase en Japanse keuken
Vlees eten doet hij zo'n vijfentwintig jaar al niet meer.

"Ik ben daar niet uit principiële overweging mee gestopt,

maar vanwege mijn gezondheid." René ten Bos had last

van een stofwisselingsziekte, waar vlees een grote boos-

doener in bleek te zijn. "Sinds ik geen vlees eet, speelt dat

niet meer." Die keuze voelt - ook door de wantoestanden
in de vleesindustrie - prettig. "En je lichaam stelt zich er
helemaal op in. Het vindt vlees vies."

Ten Bos kookt zelf dagelijks, met veel plezier. Vooral

pittig gekruid eten op de grillplaat is favoriet. Met

name de Indiase en de Japanse keuken bekoren hem.

René ten Bos
René ten Bos (Hengelo, 1959) is hoogleraar filosofie in verband met de manage-
mentwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft tal van

(vaak tegendraadse) publicaties over strategie, ethiek, bestuur en politiek op

zijn naam staan. Zijn werk wordt in verband gebracht met Critical Management

Studies. De vraag naar de grenzen van organiseren staat centraal in zijn werk.

Hij houdt zich ook bezig met de vraag hoe we in onze cultuur met dieren om-
gaan en wat dat over ons zegt.
In maart 2008 verscheen zijn boek Hetgeniate dier. Een andere antropologie.

Hierin vraagt hij zich af wat het verschil is tussen mens en dier en hoe zij zich

tot elkaar verhouden. René ten Bos geldt als een bekend spreker voor bedrijven

en organisaties.

Een vriend van hem maakt van thuiskoken vaak een

feest. "Voor hem is eten echt een levensinstelling. Ik

heb dat iets minder, maar ben er zeker bewust mee

bezig."

Uit eten gaan is ook minder aan hem besteed, maar
zijn woonplaats Nijmegen biedt voldoende keus. "In
veel eetcafés kun je voortreffelijk eten. Maar toch is de

vegetarische keuken buitenshuis niet altijd lekker. Vlees

wordt vaak vervangen door koolhydraten. Weinig crea-

tief, en het zorgt voor vet in het lichaam."

Voor René ten Bos geeft het dierenrijk nog jarenlang

materie om over te filosoferen en publiceren. "De
complexiteit ervan kaart ik graag aan." Hij noemt hier-
bij het antwoord van een meisje toen hij les gaf op een

lagere school over de verschillen tussen dier en mens.

"Ze zei: 'Bij dieren dragen de vrouwen geen bh, bij

mensen wel.'"
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