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INLEIDING EN CONTEXT 

Binnen NL-Lab onderzoekt Leonie Cornips hoe een animal turn in de taalwetenschap mogelijk te 

maken. Binnen dit project hebben wij – twee masterstudenten taalwetenschappen en twee 

afgestudeerden in de antropologie en etnografie – onderzoek gedaan naar verschillende typen 

interacties door varkens. Eline van Oosten (Antropologie/STS) bericht over ‘goede’ zorg voor het 

varken vanuit zorg als analytisch concept’ en Eva Langstraat (Etnografie) analyseert de interactie 

van twee varkensgroepen door een hek in een zorgboerderij. Vanuit de Taalwetenschap analyseert 

Lynn de Rijk het speelgedrag van varkens vanuit de Conversatie Analyse en beschrijft en 

inventariseert Mirte van Driel diverse varkensvocalisaties akoestisch in hun gesitueerde context. 

 

Waarom kiezen we voor varkens? Het varken is overal om ons heen; niet enkel in wat wij eten maar 

ook in alledaagse producten die we gebruiken zoals kauwgom en cosmetica. Toch blijft het varken 

voor velen onzichtbaar doordat het vaak in dichte stallen leeft en toegang voor buitenstaanders in 

deze stallen niet erg makkelijk is. Door onderzoek te doen naar het varken dragen wij bij aan kennis 

over het varken als subject en kunnen we lezers informeren over de dier-mens, dier-dier relaties en 

dierentaal. Op basis van deze kennis kunnen mensen reflecteren over wat zij vinden van hun relatie 

met het varken en op basis daarvan ervoor kiezen om iets aan hun relatie met het varken te 

veranderen.  

 

Dit onderzoek kan gepositioneerd worden binnen de interdisciplinaire dier-mens studies waarin de 

mens niet langer centraal staat maar de relaties tussen dier-mens en/of dier-dier. Het dier wordt 

hierbij niet gezien en bestudeerd als object maar als subject, dat wil zeggen dat we niet enkel 

uitgaan van wat wij als mensen belangrijk vinden, maar dat we ons ook laten leiden door wat het 

varken belangrijk maakt, waarbij we het varken zien als individu met een eigen persoonlijkheid 

(DeMello, 2012; Kirksey & Helmreich, 2010; Reesink, 2021). In al ons stageonderzoek staat het 

doen van veldwerk centraal dus al onze observaties vinden plaats vanuit de empirische praktijk. 

 

ELINE VAN OOSTEN: ‘GOEDE’ ZORG VOOR HET VARKEN VANUIT ZORG ALS ANALYTISCH 

CONCEPT  

Hoewel varkens en andere zogenaamde ‘productiedieren’, dieren gehouden voor hun vlees en 

andere bijproducten, in grote mate onzichtbaar zijn voor de consument, moeten varkenshouders 

voldoen aan wettelijke regels en voorschriften en staan zij steeds meer onder druk om rekening te 

houden met maatschappelijke eisen en zorgen op het gebied van dierenwelzijn, milieueffecten en 
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de gezondheid van werknemers en omwonenden (Hoste et al., 2017; Buller & Morris, 2003). In de 

afgelopen tien jaar heeft de druk van schaalvergroting om het varkensbedrijf financieel 

levensvatbaar te houden geleid tot een halvering van de varkenshouderijen in Nederland, maar tot 

een toename van het aantal varkens per bedrijf. De schaalvergroting van de varkenshouderij vereist 

een hogere mate van standaardisatie en toenemend gebruik van landbouwtechnologieën en 

automatisatie om het bedrijf beheersbaar en winstgevend te houden. Al deze factoren en 

ontwikkelingen maken de vraag hoe ‘goede’ zorg op varkensbedrijven van dag tot dag wordt 

verleend prangend. 

 

Op basis van etnografisch veldwerk in twee conventionele en een alternatieve varkenshouderij laat 

ik zien dat ‘goede’ zorg op de varkenshouderij het resultaat is van het afwegen van verschillende 

gesitueerde belangen zoals dierenwelzijn, het milieu, en de gezondheid van werknemers en 

omwonenden. Zorgen wordt hierbij een praktijk die verdeeld is over verschillende zowel menselijke 

als niet-menselijke actoren. Ik stel hierover drie aan elkaar gelinkte punten aan de orde:  

 

1. ‘Goede’ zorg in de varkenshouderij is het zorgen voor een ‘goed’ leven voor het varken om een 

‘goede’ dood en dus een ‘goed’ stuk vlees te garanderen. Dit vereist een grote mate van plan-

ning. Hoe deze zorg wordt verleend, is echter niet eenduidig maar het resultaat van tinkering 

(knutselen) waarbij er met de middelen die aanwezig zijn op een zo goed mogelijke manier ge-

zorgd wordt op een bepaalde plek en tijd. Dit wil zeggen dat zorg niet gestandaardiseerd is 

maar situatieafhankelijk. 

 

2. In contrast tot ons begrip van de varkenshouderij als grote gestandaardiseerde operatie waarin 

de ‘natuur’ naar de hand wordt gezet van de mens, is de varkenshouderij een plek waar wat ‘na-

tuur’ en ‘cultuur’ zijn door elkaar heenlopen. De notie van ‘natuur’ is echter wel leidend in di-

verse zorgpraktijken zoals het verrijken van het varkensverblijf door hokverrijking die het zoge-

noemde ‘natuurlijke’ gedrag van het varken stimuleert. Een voorbeeld betreft het kunstmatig 

insemineren van zeugen door het nadoen van ‘natuurlijke’ omstandigheden door een klem op 

de heupen van de zeug te plaatsen en door de aanwezigheid van beren (mannelijke varkens) en 

hun geur de natuurlijke reproductie na te bootsen. Dit zou bijdragen aan zowel het dierenwelzijn 

als aan het vergemakkelijken van het werk van de varkenshouder en de kwaliteit van het eind-

product (‘a natural pig is a happy pig’). Het productievarken is echter geen ‘natuurlijk’ varken 

maar een natuur-cultuur hybride; een resultaat van het fokken en eten van het varken door de 

mens (Haraway 2008; 2003).  
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3. Het varken in de varkenshouderij is zowel het productiemiddel als het eindproduct. Dit roept 

vragen op over het concept ‘werk’ en hoe we dierlijke vormen van zorg voor elkaar en nakome-

lingen en (metabolisch) werk moeten conceptualiseren.  

 

 
Afbeelding 1. Een zeug voedt haar biggen. 

 

De zeug bevindt zich tussen een hekconstructie waarbinnen zij kan staan en liggen. Deze 

constructie beschermt volgens de varkenshouder de biggen, doordat de zeug op deze manier niet 

op haar biggen kan gaan staan of liggen. De biggen kunnen rondom de zeug lopen over de rode 

roosters. Boven haar kop hangt een jutenzak, met als functie om haar ‘natuurlijke’ nestgedrag te 

bevorderen. Aan het hek hangt een witte bijtring waar de zeug in kan bijten. Om de biggen warm te 

houden is rechtsonder een warmtelamp geïnstalleerd, waar de biggen veelal onder liggen. De zeug 

heeft binnen de hekconstructie, toegang tot een wroetvoederbak waar zij zelf haar eten met haar 

snuit kan doseren en een drinknippel waar zij water uit kan drinken. 

 

Ik beargumenteer dat varkens doordat zij gedwongen worden in de conventionele varkenshouderij 

metabolisch werk te leveren, wat wil zeggen dat zij tegelijkertijd productiemiddel als product zijn, in 
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sterke mate gehinderd worden zorg te dragen voor elkaar en met name voor de eigen 

nakomelingen. 

 

EVA LANGSTRAAT: DE INTERACTIE VAN TWEE VARKENSGROEPEN DOOR EEN HEK IN EEN 

ZORGBOERDERIJ  

Het leven van een (vlees)varken is vrijwel onlosmakelijk verbonden met een afgesloten hok. Om de 

rol van het hek in het leven van het varken verder te onderzoeken, ben ik in de periode oktober – 

november 2021 langsgegaan bij een zorgboerderij waar op kleine schaal varkens worden 

gehouden. Op deze boerderij is een stal aanwezig waar twee groepen varkens leven: één groep van 

zeven en één groep van negen varkens. De varkens kunnen te allen tijde naar buiten lopen. De twee 

groepen worden van elkaar gescheiden gehouden met binnen een houten hek (waardoor ze elkaar 

niet kunnen zien) en buiten een metalen hek, met ruimtes tussen de tralies waar de varkens hun 

kop door kunnen steken en elkaar wel kunnen zien. Het doel van mijn onderzoek is om de interactie 

tussen de twee varkensgroepen te observeren en daarmee de rol die het hek in die interactie speelt 

beter te leren begrijpen. Ik heb gekozen voor etnografie, een kwalitatieve methode die vooralsnog 

meestal wordt toegepast om mensen te observeren, maar zich even goed leent om de betekenis 

van het gedrag van andere diersoorten te onderzoeken.  

 

Bij de twee varkensgroepen die ik heb geobserveerd heb ik drie thema’s van gedrag geanalyseerd. 

Allereerst gedrag dat ontstaat door de aanwezigheid van voedsel, bijvoorbeeld: er ligt voedsel 

tegen het hek aan en de varkens die er niet bij kunnen proberen aan de andere kant van het hek het 

voer tevergeefs uit te graven/te wroeten terwijl de varkens die er wel bij kunnen proberen de 

varkens aan de andere kant weg te jagen. Het tweede thema is het tonen van speelgedrag zoals 

het zoeken naar een speelkameraad. Een varken kan bijvoorbeeld wanneer niemand van de eigen 

groep wil spelen zich vermaken met één of meerdere varken(s) aan de andere kant van het hek.  

 

Ten slotte heb ik gekeken naar de plaatsbepaling van het individuele varken in de groep. De zeven 

maanden oude biggen steken bijvoorbeeld aan de ene kant van het hek hun snuit door het hek of 

gillen door het hek heen om te spelen, waarop een volwassen zeug aan de andere kant van het hek 

uitvalt (bonken, vocaliseren) naar de plek bij het hek waarachter de biggen staan, waarop 

vervolgens de rust in de beide groepen wederkeert. Het hek voegt meerdere functies toe aan het 

dagelijks leven van de geobserveerde varkens. De varkens zijn groepsdieren en zijn vrijwel 

constant bezig met de herbevestiging of herdefiniëring van hun plaats in de groep. Het kennen van 

de plaats in de groep - en daarbij behorende manier van gedrag - geeft rust. Maar de varkens 
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hebben niet alleen te maken met hun eigen groep maar ook met de groep aan de andere kant van 

het hek. Zien de desbetreffende varkens zichzelf als twee afzonderlijke groepen en dus twee 

afzonderlijke rangordes zoals de boer dat ziet, of zien zij zich als één groep varkens waar een hek 

tussen staat?  

 

 
Afbeelding 2. Het is rustperiode. De varkens liggen in het stro vaak tegen elkaar aan. Het Hollandse varken 

links heeft een interactie met de Mangalitza big rechts. Ze liggen allebei terwijl ze hun snuiten tegen het hek 

aan bewegen zodanig dat hun snuiten elkaar zouden ontmoeten als het hek er niet tussen zat. 

 

 
Afbeelding 3. Het Mangalitza varken wrijft zijn snuit tegen het hek aan, 

waarachter het Hollandse varken ligt. 
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Afbeelding 4. Het Hollandse varken vertoont hetzelfde gedrag als het Mangalitza varken aan de andere kant. 

Beide varkens brommen af en toe zacht. 

 

Een eerste indicator dat de varkens elkaar als behorend tot een groep zien is de zeug/big interactie 

door het hek heen. Waar het hek rust brengt voor de boer - de twee varkensgroepen kunnen 

immers niet bij elkaar komen - brengt het soms onrust bij de varkens. Onenigheid tussen varkens in 

de eigen groep zijn meestal binnen enkele seconden opgelost. Des te meer speelt onenigheid 

tussen de varkens gescheiden door een hek. Dit blijkt bijvoorbeeld omdat een zeug meestal alleen 

een korte snauw met de snoet of vocalisatie nodig heeft om een big in haar eigen groep tot rust te 

brengen maar tot twintig minuten lang bezig kan zijn om hetzelfde te kunnen bereiken bij een big 

aan de andere kant van het hek. Deze big (aan de andere kant van het hek) weet uit ervaring dat de 

zeug niet bij hem kan komen, voelt zich mogelijk beschermd door het hek en gaat vaak langer door 

met het (voor de zeug) ongewenste gedrag. Het hek lijkt de big dus rust te geven omdat het geen 

snauw kan krijgen van de volwassen zeug. Maar het hek verstoort de opvoeding omdat biggen 

gedragsregels leren van oudere varkens. Wanneer de big niet weet hoe en wanneer het rust moet 

nemen kan hij|zij oververmoeid raken, wat op langere termijn stress zou kunnen veroorzaken. 

 

Speelgedrag tussen twee of meerdere varkens die gescheiden zijn door het hek is een tweede 

indicator dat de varkens elkaar als groepsgenoot zien. Als een varken naar een speelkameraad 

zoekt en geen antwoord krijgt uit diens eigen groep, loopt hij naar het hek (meestal buiten, waar het 

hek grotere gaten heeft) om daar (soms minutenlang) te gaan gillen en/of op het hek te klimmen 

totdat een varken aan de andere kant van het hek zich meldt. Wat volgt kan een spel zijn van elkaar 

langs het hek volgen, vocaliseren, of de snuiten door het hek heen tegen elkaar aandrukken. Ook 

dit spel kan enkele seconden tot een half uur duren, soms urenlang met tussenpozen.  
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Afbeelding 5. Interactie door het hek 

 

Eén Mangalitza aan de linkerkant is vertrokken. De twee overgebleven varkens steken hun koppen 

door het hek en vocaliseren. Het varken aan de linkerkant doet dat vooral door brommen, het 

varken aan de rechterkant door gillen. Ook spiegelen ze elkaar door het gedrag van het andere 

varken te kopiëren. Eerst houden ze hun kop beiden omhoog en dan weer omlaag. Wisselend gaat 

een varken met diens zijkant tegen het hek staan, waarop het ander door het hek heen de neus 

over het lijf van de ander wrijft.  

 

De varkens ervaren het hek dus niet automatisch (zoals de boer dat wel doet) als een manier om 

de afmetingen van de groep te bepalen. De vraag is wat dit kan betekenen voor stallen waar tot 

tienduizend varkens leven, die door hekken van elkaar worden gescheiden.  

 

LYNN DE RIJK: HET SPEELGEDRAG VAN VARKENS VANUIT DE CONVERSATIE ANALYSE  

Conversatie Analyse (CA) is een methode voor het onderzoeken van taal en sociale interactie, 

voortgekomen uit de sociologische benadering etnomethodologie (zie Garfinkel, 1967). CA is 

vooralsnog zelden toegepast op het onderzoeken van de interactie van niet-menselijke dieren, 

hoewel hier in het laatste decennium wel meer aandacht voor is (zie bijv. Logue & Stivers, 2012; 

Pika et al., 2018). De benadering zoals deze voor onderzoek naar menselijke interactie wordt 

toegepast – waarbij observationele data worden verzameld en iteratief doorgenomen op patronen 

om zo tot collecties te komen, op basis waarvan interactionele fenomenen in detail beschreven 

worden – is vooral gebruikt om interactie tussen andere primaten te onderzoeken (bijv. Rossano, 

2013; Genty et al., 2020; Mondada, 2018).  

 

Tijdens mijn stage heb ik onderzocht of interactie tussen varkens in de intensieve veehouderij 

bestudeerd kan worden op basis van CA en wat het toepassen van deze aanpak het veld van 

taalkunde en dierencommunicatie kan brengen. Hierbij heb ik als focus speelgedrag genomen, 
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omdat dit vanuit twee perspectieven bij uitstek interessant is: (i) spelen vraagt om een metataal, 

het communiceren over wat bepaalde signalen tijdens het spel betekenen (zie bijv. Meijer, 2016) en 

(ii) spelen is van belang als het gaat om dierenwelzijn, waar het als belangrijke graadmeter dient 

voor de aanwezigheid van een positieve staat van zijn in plaats van enkel de afwezigheid van 

negatieve emoties (zie bijv. Boissy et al., 2007). Hoe spelen door individuen precies wordt 

vormgegeven zou deze beide perspectieven kunnen informeren. 

 

Gedurende het bestuderen van de data heb ik de focus verscherpt naar een specifieke vorm van 

spelen, in de literatuur play fighting genoemd, waarmee het onderscheiden wordt van serious 

fighting (zie Smith, 1997, via Pellis & Pellis, 2017). Speelvechten bleek een duidelijke structuur te 

hebben, waarin de twee deelnemende biggen intentie om te spelen tonen door een speelsignaal 

(schudden met hun hoofd), waarna een specifieke uitnodiging kon volgen waarbij hoofdschudden 

samenging met het aankijken of aangekeken worden. De uitnodiging kan geaccepteerd worden 

door toenadering te zoeken, waarna het elkaar wegduwen met het hoofd kan beginnen. Anders dan 

‘serieus’ vechten, wordt de activiteit die volgt na zo’n uitnodiging gekenmerkt door geven en 

nemen. Zelfs wanneer twee biggen het niet eens lijken te zijn over hoe fel het duwen eraan toe mag 

gaan, wat getoond kan worden door niet meer terug te duwen, respecteert de duwer de regels van 

het spel door dan ook te stoppen. Verder lijkt het hoofdschudden, vergelijkbaar met de 

speelbuiging bij honden (Bekoff, 2015), inzetbaar als verontschuldiging voor te wild spelen (zie 

voor een indruk Fragment 1).  

 

Fragment 1: Opnieuw uitnodigen na te wild spelen 
 
1 Est +scampers away head tossing>ÚÚÙÚÙ+pivots round towards F+# 

2 Fio                                       Ðstarts walking towards E---------> 

 fig               #fig.6                                 #fig.7                           #fig.8   

 fig 

 

fig.6                                     fig.7                                        fig.8 
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Het hoofdschudden is daarmee een flexibel signaal dat op verschillende manieren en op 

verschillende momenten ingezet kan worden: het uitdrukken van intentie, het uitnodigen van een 

specifiek persoon om te spelen en het verontschuldigen voor het overtreden van de spelregels/het 

tonen van bereidheid de spelregels vanaf nu wel te volgen. Tot slot heeft het speelvechten een 

gezamenlijk afgesloten einde, waarbij oogcontact wordt behouden, aan de grond wordt geroken en 

uiteindelijk afstand wordt genomen. 

 

Dit stageproject laat zien dat het toepassen van methodes ontwikkeld voor het bestuderen van 

menselijk gedrag, nieuwe inzichten kunnen brengen voor het bestuderen van niet-menselijke 

dieren. Bij uitstek dieren in de vlees- en zuivelindustrie worden hiermee als individuen benaderd en 

onderzocht, in plaats van als vertegenwoordigers van hun soort door enkel kwantificeerbaar 

gedrag mee te tellen. 

 

MIRTE VAN DRIEL: VOCALISATIES VAN GEDOMESTICEERDE VARKENS  

Onderzoek naar vocalisaties door varkens is bedoeld om varkens beter te begrijpen. Voorgaand 

onderzoek heeft aangetoond dat varkens over bewustzijn, emotie en intelligentie beschikken 

vergelijkbaar met dat van honden en een rijk sociaal leven met complexe structuren in hun sociale 

groepen en culturen. In de hedendaagse vleesindustrie, dat wil zeggen de systemen van 

vleesproductie die mensen ontwikkeld hebben, worden deze aspecten niet (voldoende) 

meegenomen in de dagelijkse omgang met varkens. Dit heeft grote en ernstige gevolgen voor het 

welzijn van varkens. Het doel van deze studie is om varkensvocalisaties en betekenis aan elkaar te 

koppelen en om te onderzoeken of we welzijn van varkens kunnen meten met behulp van hun 

vocalisaties. Deze studie probeert antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: Welke 

vocalisaties kunnen worden bestudeerd bij varkens? Welke betekenis kan worden toegekend aan 

deze vocalisaties? 

  

Ik heb veldwerk uitgevoerd op varkensboerderijen om videomateriaal van varkensvocalisaties in 

verschillende contexten te verzamelen. Zeven video’s zijn uiteindelijk geselecteerd om diverse 

vocalisaties contextueel en akoestisch te analyseren en beschrijven. De context waarin het varken 

de vocalisatie(s) produceert, is uitgebreid beschreven op basis van de video-opname. Met behulp 

van het fonetisch analyseprogramma PRAAT heb ik de vocalisaties in kaart gebracht en aan de 

hand van parameters zoals toonhoogte, luidheid en formanten beschreven. Tijdens het uitvoeren 

van het veldwerk was er noodzakelijk een grote afstand tussen de varkens en de microfoon, wat 
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ervoor zorgde dat de geluidskwaliteit soms onvoldoende was voor analyse. Dit is een grote 

beperking die in vervolgonderzoek voorkomen kan worden door het plaatsen van microfoons op 

het te analyseren individu zonder dat het varken gehinderd wordt. Tevens zou vervolgonderzoek de 

kwalitatieve en kwantitatieve benadering moeten combineren, waarbij zowel de akoestiek als de 

gesitueerde context meegenomen worden. 

 

De zeven video’s bevatten vocalisaties (i) richting mensen, (ii) tijdens het zogen, (iii) tijdens het 

rusten, (iv) tijdens fysieke interactie, (v) in isolatie en (vi) wanneer de varkens zich niet gedragen 

zoals geïnstrueerd door medewerkers. Een belangrijke bevinding van dit onderzoek naar 

vocalisaties in deze zes contexten aan de hand van de parameters toonhoogte, luidheid, formanten 

(boventonen) en het verloop van deze eigenschappen gedurende een of meerdere vocalisaties is 

dat elke vocalisatie zijn eigen specifieke akoestische eigenschappen heeft. De combinatie van 

akoestische en contextuele informatie maakt het mogelijk om de specifieke vocalisaties te 

interpreteren als begroeting, interesse, zoogvraag van biggetje, bevestiging en tijdsindicatie van de 

zeug tijdens het zogen, angst, protest, kalmte of tevredenheid. Deze resultaten tonen aan dat 

varkensvocalisaties onderdeel zijn van een complex communicatiesysteem en dat deze 

vocalisaties informatie bevatten over de emotionele gesteldheid van varkens. Hieronder geef ik de 

volgende voorbeelden. 

 

 
Afbeelding 9. Biggetje maakt contact met zeug tijdens het voeden 

 

Een moederzeug en haar biggetjes zijn geobserveerd tijdens een drinkmoment (afb. 9.). De moeder 

ligt op haar zij zodat de biggen bij de spenen kunnen. Wanneer het kleinste biggetje van de groep 
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moeite heeft om voldoende voeding binnen te krijgen, omdat de andere fysiek sterkere biggen de 

spenen al bezet houden, probeert zij|hij contact te maken met de zeug. Het biggetje loopt naar het 

hoofd van de zeug, raakt haar snuit en mond aan en vocaliseert (Afb. 9).  

 

De vocalisaties van het biggetje nemen af in intensiteit (luidheid, Figuur 1: gele lijn, Tabel 1, 2, 3, 4) 

en toonhoogte van de formanten (boventonen, Figuur 1: rode stipjes, Tabel 1, 2, 3, 4).  

 

Figuur 1 

 
 

Tabel 1 

1st formant 

(F1) 

1396.16 Hz 

2nd formant 

(F2) 

2374.84 Hz 

3rd formant 

(F3) 

3620.48 Hz 

4th formant 

(F4) 

4433.07 Hz 

 

Tabel 2 

1st formant 

(F1) 

1342.91 Hz 
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2nd formant 

(F2) 

1976.16 Hz 

3rd formant 

(F3) 

3437.00 Hz 

4th formant 

(F4) 

4364.87 Hz 

 

Tabel 3 

1st formant 

(F1) 

1175.41 Hz 

2nd formant 

(F2) 

1900.96 Hz 

3rd formant 

(F3) 

3115.37 Hz 

4th formant 

(F4) 

4245.28 Hz 

 

Tabel 4 

1st formant 

(F1) 

1190.69 Hz 

2nd formant 

(F2) 

2268.93 Hz 

3rd formant 

(F3) 

3311.58 Hz 

4th formant 

(F4) 

4316.60 Hz 

 

Wanneer het biggetje wegloopt van de zeug en weer een speen probeert te bemachtigen, laat zij/hij 

ontlasting gaan op een plek waar dat normaal nooit gebeurt. De big zit in een benarde situatie want 

is ondervoed en kan weer niet bij een speen komen en laat signalen zien van verminderd welzijn. 

De big vraagt om hulp bij de moeder door voor haar te staan, snuit aan te raken, en te vocaliseren. 

Deze vocalisaties kunnen geïnterpreteerd worden als stress/hulp vocalisatie vanwege 

ondervoeding. 
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Afbeelding 10. Een zeug ligt in de gang en handelt niet naar de instructie van medewerkers 

 

Een zeug is geobserveerd terwijl ze in de gang ligt. Het is de bedoeling dat zij net als de andere 

varkens richting het transportvoertuig loopt naar het slachthuis maar ze blijft liggen. De boer en 

zijn werknemers (drie mensen dichtbij de zeug) proberen haar te laten bewegen richting de 

vrachtwagen, door “Kom op” te roepen en op haar rug te kloppen (Afb. 10). In deze interactie 

maakt de zeug vier verschillende vocalisaties (zie Figuur 2).  
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Figuur 2 

 
 

De toonhoogte van de vocalisatie neemt af in de eerste drie vocalisaties (256 Hz, 244 Hz, 228 Hz) 

en neemt dan plotseling weer toe (263 Hz). Deze vocalisatie klinkt bovendien luider en feller dan de 

geluiden die zij eerder maakte in rust. Deze vocalisatie lijkt een protestgeluid te zijn. De zeug moest 

handelen naar de wil van een ander, was overduidelijk oncomfortabel en voelde zich wellicht ook 

bang en bedreigd. 

 

DIT STAGEONDERZOEK 

In onze NL-Lab stageprojecten hebben we laten zien dat onderzoek vanuit diverse disciplines een 

meerwaarde oplevert. Het onderzoek van Eline van Oosten naar wat ‘goede’ zorg betekent in de 

intensieve varkenshouderij toont welke actoren, of in andere woorden, welke stakeholders van 

belang zijn. In de eerste plaats het varken zelf, maar ook de consument, veevoertransporteur, 

hekken, klemmen, supermarkten, onderzoekers etc. Dit onderzoek bevraagt het onderscheid 

tussen natuur en cultuur dat wij vaak zo vanzelfsprekend aanbrengen. Door te laten zien hoe zorg 

gesitueerd is, denaturaliseert zij impliciet de vanzelfsprekendheid van de gang van zaken in de 

varkenshouderij, wat de mogelijkheid biedt na te denken over hoe het ook anders kan. Eva 

Langstraat laat zien hoe belangrijk het is om het effect van hekken in de relaties tussen varkens te 

onderzoeken en wat het hek doet in de complexe sociale organisatie van het varken. Het micro-

analytische onderzoek op basis van CA van Lynn de Rijk demonstreert dat varkens van vier weken 

oud in hun spel zich aan spelregels houden, hoe zij elkaar eerst uitnodigen om met elkaar te spelen 

en hoe dit spel ook samen afgerond wordt (snoeten naar de grond toe bewegen). Dit laat zien hoe 
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complex de sociale interactie tussen zelfs hele jonge varkens is. Mirte van Driel beargumenteert 

dat vocalisaties meegenomen moeten worden in de beoordeling van het welzijn van varkens. 

Vocalisaties zijn een cruciale manier zijn om de wensen, behoeften en emoties van varkens te 

begrijpen, en om het varken vervolgens dienovereenkomstig te kunnen behandelen.  

 

Wanneer een database is aangelegd van varkensvocalisaties en varkensgedragingen in 

gesitueerde context en van de werking van hekken en andere objecten zoals klemmen, dan kunnen 

er middelen worden ontwikkeld die mensen helpen om varkens beter te begrijpen, om vervolgens 

het welzijn van de varkens te verbeteren, zeker buiten de intensieve vleesindustrie, en om andere 

relaties met varkens aan te gaan - bijvoorbeeld stoppen met systemen van vleesproductie. 

 


