
Belle of het Beest? Verliefd op een dier? 

“Tijdenlang verhaald, elke keer herhaald, Belle en het Beest...” 

Waar ligt de morele grens van een mens wanneer hij/zij van een dier houdt? Door 

bijvoorbeeld zodanig veel van het dier te houden dat hij/zij er seks mee wil hebben? Of door 

het dier enkel te zien als een gebruiksvoorwerp en gemakkelijk lustobject dat toch niet kan 

protesteren? 

   

In 2017 schitterde Emma Watson in de hoofdrol van de musicalfilm ‘Beauty and the Beast’. 

De film is geïnspireerd op het volksverhaal ‘La Belle et la Bête’ (1740) waarin de 

bloedmooie en slimme Belle verliefd wordt op een beest. Door haar liefde voor hem te 

bekennen verbreekt ze de vloek die een heks had uitgesproken en verandert het beest in een 

prins en bruidegom.  

Al vele eeuwen zijn in verhalen, mythen en sagen talloze voorbeelden bekend waarin seks- 

en liefdesrelaties tussen mensen en dieren een prominente rol spelen. De Griekse oppergod 

Zeus werd verliefd op Europa en verscheen voor haar als een witte stier en Leda, op wie Zeus 

ook verliefd werd, kon hij enkel bekoren en verleiden door de vorm van een prachtige zwaan 

aan te nemen.  

Ook in de kunst beeldde men die seksuele mens-dierrelaties vaak uit. Een van de oudste 

afbeeldingen van mens-dier seks bevindt zich in een grot in Val Camonica (Italië) en dateert 

van 10.000 jaar voor onze jaarrekening. Het toont een man die seks heeft met een ezel.  

Hoewel een groot taboe rust op seks met dieren en het om een strafbaar feit gaat, tonen vele 

tekeningen en schilderijen over dit beladen onderwerp dat onze fascinatie voor seks met 

dieren al heel lang meegaat. 

  

Links: Walter Crane - Beauty and the Beast. London: George Routledge and Sons, 1874. 

Rechts: Man penetreert een ezel, Coren del Valento, Italië. 

Wie heeft seks met dieren? 

Seks met dieren is ook een taboe onder wetenschappers, weinigen wagen zich aan dit 

onderzoeksonderwerp. Ook vindt men moeilijk mensen die er openlijk voor uitkomen dat ze 

dit doen. We weten dat mannen vaker seksuele relaties hebben met dieren en dat seks tussen 

mens en dier veel meer voorkomt op het platteland. Vaak hebben deze mensen hun ‘dier-



ontmaagding’ voor of rond de puberteit, zoals ook gewone intermenselijke seksuele 

ervaringen rond die leeftijd gebeuren. Meestal zijn de dierlijke partners honden, paarden of 

vee terwijl enkelingen ook dolfijnen als sekspartners hebben. De keuze voor een bepaalde 

diersoort hangt af van de toegankelijkheid tot die diersoort. Sommige mensen hebben 

exclusief seks met dieren en anderen hebben ook een menselijke partner die al dan niet mee 

doet met de mens-dier seks. 

Waarom seks met dieren? 

Seks is, voor de meeste diersoorten, voornamelijk een zaak van voortplanting met als doel de 

soort in stand te houden. Vanuit evolutionair standpunt is seks met dieren dus volkomen 

nutteloos omdat dit nooit tot nakomelingen kan leiden en verspilde energie betekent. Toch 

leest men in de kranten regelmatig artikelen over mensen die betrapt zijn tijdens seks met een 

of ander dier.  

Volgens de meeste onderzoekers kan men twee soorten seks met dieren onderscheiden: 

zoöfielen en bestialen.  

Een zoöfiel heeft een empathische en liefdevolle band met een dier en breidt die band uit met 

seks. Deze mensen hebben een liefdesrelatie, maar dan wel met een partner op vier poten. 

Een bestiaal echter heeft weinig empathie voor het dier waarmee hij seks heeft en doet dit om 

andere redenen. Sommigen doen het uit nieuwsgierigheid, terwijl in andere culturen mens-

dier seks gewoon een overgangsrite betekent en nog anderen seks met dieren gewoon veel 

gemakkelijker en aangenamer vinden dan seks met mensen.  

De zoöfiel wordt dus gedreven door een soort liefde: Belle.  

De bestiaal wordt enkel gedreven door lustgevoelens waarbij het dier de zogenaamde 

‘fuckbuddy’ is, het Beest dus. 

Zoöfilie als seksuele oriëntatie? 

Mens-mens relaties leiden vaak tot diepgaande banden die gepaard gaan met seks en dit is 

zoals zoöfielen hun seksuele relatie met dieren zien.  

Anderzijds zijn er mensen die seksrelaties hebben puur voor de seks, zonder diepgaande band 

of omwille van andere redenen zoals wraak, eenzaamheid, verkrachting gedreven door lust of 

prostitutie. Dit is analoog aan bestialiteiten.  

Ook andere aspecten binnen zoöfilie en bestialiteit zijn vergelijkbaar met mens-mens relaties, 

zoals de aan- of afwezigheid van jaloerse gevoelens als iemand anders seks zou hebben met 

de dierlijke partner. 

De vraag die we ons stellen is of zowel Belle als het Beest in de gevangenis thuishoren. Zou 

zoöfilie een andere seksuele oriëntatie kunnen zijn zoals homoseksualiteit? En als er een 

onderscheid is, hoe kun je dat onderscheid dan maken? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er nood aan veel meer onderzoek. 

 

Noten: 

https://www.gva.be/cnt/dmf20180215_03358825/dogsitter-maakt-zich-schuldig-aan-

seksuele-handelingen-met-hond-wanneer-gezin-op-reis-is 
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