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ensen hebben ambigue relaties met dieren. 
Opvattingen over dieren verschillen naargelang 
de plaats op de wereld en ze evolueren in de 
tijd binnen het maatschappelijk kader. De visie 

van de mens op dieren en hoe ermee om te gaan, verandert met 
het mensbeeld dat op een bepaald moment heerst. Zo zijn er 
naast ethische motieven ook religieuze of culturele redenen om 
wel of geen vlees te eten.

Evelien Vandenbussche

Door de eeuwen heen hebben filosofen en denkers zich uitgesproken over de omgang van 
mensen met dieren: opvattingen over dieren evolueren in de tijd en zijn onderhevig aan het 

mensbeeld dat op een bepaald moment heerst

Dieren en hun intrinsieke waarde
Over de omgang van mensen met dieren

Dossier: Van dieren en mensen
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Filosofen over dieren
Het woord ‘dier’ is afgeleid van het Gotische 
‘dhewes’ dat zowel adem als ziel betekent. 
Ook het Engelse ‘animal’ heeft een dergelijke 
afkomst. Het komt van het Latijnse ‘animus’ 
dat ziel, bewustzijn of bezieling betekent.

De oud-Griekse filosofen zagen mens en 
dier niet als tegengestelden. Pythagoras 
was al vegetariër en riep zijn volgelingen op 
om dieren te respecteren. Aristoteles dacht 
dat dieren uitsluitend voor menselijke doelen 
bestaan, als werkmateriaal of grondstof. Hij 
ontkende niet dat de mens een dier is.

Volgens Anaxagoras is de mens het ver-
standigste wezen omdat hij handen heeft. 
Maar in de mens huist geen andere geest 
dan in planten of dieren. Voor zijn volgeling 
Aristoteles zijn mensen ook dieren, wel-
iswaar rationele dieren. Hij spreekt al van 
fysieke gelijkenissen met apen. Zijn leerling 
Theofrastos ziet de gelijkenis tussen mens 
en dier. Hij keurt zelfs het eten van dieren 
af, omdat hij wil voorkomen dat hij zijn ver-
wanten opeet.

Ladder van de natuur
In de middeleeuwen gingen denkers uit 
van een rangorde, de ladder van de natuur. 
Met bovenaan God, dan engelen, daarna 
mannen en vrouwen, daaronder dieren, dan 
planten en uiteindelijk stenen en mineralen. 
Franciscus van Assisi predikte in de bossen 
tot de dieren. Zijn heiligendag, 4 oktober, is 
tot Werelddierendag uitgeroepen.

In het renaissancehumanisme staan de 
intrinsieke waarde en de waardigheid van 
het individu centraal: de mens is de maat 
van alle dingen. Leonardo da Vinci werd 
vegetariër uit bekommernis om het lot van 
dieren, en Giordano Bruno stelde dat als de 
aarde niet langer het middelpunt was, dan 
wellicht ook haar bewoners niet meer.

René Descartes ziet dieren als machines, 
maar accepteert dat ze gevoelens hebben 
of tenminste gevoelswaarneming kennen. 
Ze hebben geen intellect, maar handelen 
instinctief. Voltaire ging daar tegenin. Hij 
vond het afschuwelijk om te zeggen dat 
dieren machines zonder verstand en gevoel 
zijn die hun handelingen altijd op dezelfde 
manier verrichten, die niets opnemen, niet 
verbeteren … Benedictus de Spinoza stelde 
dat dieren wellicht geen intellect hebben, 
maar wel gevoel.

Immanuel Kant vond dat dierexperimenten 
konden, maar raadde aan om hogere die-
ren zoals honden te vervangen door lagere 
zoals kikkers. Alleen de mens als rationeel 
wezen bestaat als een doel op zich en niet 
als een middel tot handelingen van anderen. 
Dieren hebben geen zelfbewustzijn en zijn 
slechts middelen tot een bepaald doel. Als 
mens heb je alleen verplichtingen tegenover 
andere mensen. Mensen hebben rechten, 
want een zedelijke autonomie, dieren heb-
ben die niet. Kant vindt niet dat je zomaar 
alles met dieren mag doen, je mag hen niet 
onnodig pijn doen.

De neokantiaanse Christine Korsgaard stelt 
dat dieren van mensen verschillen omdat 
dieren wel redenen voor hun handelen heb-
ben, maar niet denken over die redenen, het 
zijn niet meer dan impulsen.

Morele aandacht voor dieren
Sinds Charles Darwin wordt het algemeen 
aanvaard dat dieren emoties hebben. De 
mens is het product van miljoenen jaren evo-
lutie en komt voort uit dieren. In 1838 schreef 
Darwin in zijn dagboek: “De mens denkt in 
zijn arrogantie dat hij het werk is van een 
God, maar veel bescheidener en ook meer in 
overeenstemming met de waarheid zou het 
zijn te zeggen: hij is geschapen uit dieren.”

Voor Thomas Huxley is de mens in staat tot 
reflectief en abstract denken, en verschilt 
hij daarom van dieren. Hij spreekt van “de 
geweldige gaven van rede en spraak, waar-
door de mens aan de top van de evolutie 
staat, ver boven het niveau van zijn nederige 
verwanten, de dieren.”

Gottfried Wilhelm Leibniz stelde dat elke 
stap in de evolutie een volgend punt op 
dezelfde lijn is. Vanwege die continuïteit tus-
sen mens en dier is het volkomen onredelijk 
om een hond te behandelen op een manier 
waarop je zelf niet behandeld wil worden.

Arthur Schopenhauer wilde met zijn filoso-
fie laten zien dat het lijden van een ander 
in wezen je eigen lijden is en jou dus ook 
aangaat. Hij biedt ruimte voor de belangen 

In 1838 schreef Charles Darwin, 
grondlegger van de moderne 

evolutietheorie: “De mens denkt in zijn 
arrogantie dat hij het werk is van een God, 

maar veel bescheidener en ook meer in 
overeenstemming met de waarheid zou het 
zijn te zeggen: hij is geschapen uit dieren.”
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van dieren, maar vindt vegetarisme prak-
tisch onmogelijk; het menselijk ras kan niet 
voortbestaan zonder vlees te eten. Dieren 
die weinig of niet lijden, doen we relatief wei-
nig kwaad door ze te doden.

Voor Asa Gray is het enigszins laaghartig 
om ons zo sterk van dieren te willen onder-
scheiden. Hij meent dat mensen menselijker 
zijn wanneer ze zich dat realiseren en hij 
brengt dat in verband met het toekennen 
van rechten aan dieren. Gray toont een inte-
ressante kant van het darwinisme, namelijk 
dat het ons menselijker kan maken in de 
erkenning dat we veel met dieren gemeen 
hebben en dat het ons doet beseffen dat 
we hen ook een en ander verschuldigd zijn.

Friedrich Nietzsche noemt de mens een 
niet-vastgesteld dier. Alle andere dieren zit-
ten vast aan hun biologie, alleen de mens 
heeft de mogelijkheid om het eigen bestaan 
vorm te geven, vanwege het typisch men-
selijke intellect in het brede voorhoofd. 
Nietzsche had geen moeite met de nauwe 
verwantschap met mensapen.

Jeremy Bentham durfde het aan om het 
bewustzijn van baby’s met dat van paar-
den en honden te vergelijken. Uitgaand van: 
“De vraag is niet of ze kunnen redeneren. 
Noch of ze kunnen praten. Maar kunnen 
ze lijden?” Aangezien het antwoord ja is, 
verdienen dieren onze morele aandacht. 
Als het verschil in intellectuele capaciteiten 
tussen mensen niet relevant is voor een 
verschil in rechten, dan is datzelfde verschil 
ook niet relevant tussen mens en dier.

Hedendaagse denkers
Dat standpunt werd door Peter Singer 
overgenomen. Voor hem en dierenrech-
tenactivisten zijn dieren gevoelige wezens 
die men niet onnodig mag laten lijden. We 
moeten dieren behandelen als de zelfstan-
dige, gevoelige wezens die ze zijn en niet 
als middelen tot een doel van mensen. “Om 
het grootste geluk voor het grootste aantal 
te bereiken, dienen we het geluk van dieren 
evenzeer mee te wegen als dat van men-
sen.” Dierenrechten moeten een rol spelen 
bij onze morele oordelen over goed en slecht 
handelen. Richard Posner gaat daar tegenin: 
“Het plaatsen van dieren op gelijke voet met 
mensen maakt het mogelijk dat het leven 
van een varken even waardevol zou zijn als 
dat van een ernstig verstandelijk gehandi-
capte mens.”

Tom Regan benadrukt, net zoals de dieren-
rechtenbeweging, dat volwassen zoogdieren 
basale rechten hebben die gerespecteerd 
moeten worden, want ze zijn subjects of a 
life. Dieren én mensen hebben een intrin-
sieke waarde. Mensen moeten dieren niet 
alleen behandelen als een middel tot een 
doel, maar ook altijd als een doel op zichzelf. 
Het uitvoeren van dierproeven en het eten 
van dieren ontkent die intrinsieke waarde. 
We hebben morele plichten tegenover die-
ren. Die plichten kunnen worden vertaald 
in dierenrechten, die op hun beurt een fun-
damentele verandering met zich moeten 
meebrengen in de manier waarop we dieren 
behandelen. Gewoonten zullen pas wijzigen 
als mensen in de noodzaak van verandering 
geloven en ze die echt willen.

Martha Nussbaum pleit voor een ethiek 
voor mens en dier, waarbij ze hun moge-
lijkheden kunnen waarmaken en een rijk 
en bloeiend leven kunnen leiden. De pre-
cieze invulling van dat leven varieert van 
dier tot dier.

Volgens Jonathan Safran Foer gaat het 
om normen in de omgang met dieren die 
universeel gedeeld worden: “Iedereen zal 
zeggen dat de intensieve veehouderij niet 
deugt. Ik heb gedurende mijn tournee tien-
duizenden mensen gesproken en ik heb 
echt niemand ontmoet die de intensieve 
veehouderij verdedigde.” Ondanks zijn 
eigen keuze voor vegetarisme is zijn werk 
geen oproep om te stoppen met het eten 
van vlees. “De oplossing ligt, denk ik, in het 
verminderen van de vleesconsumptie, dat 
is voor mensen een haalbare stap.”

Consumptie van dieren binnen religies
In het christendom, het jodendom en 
de islam kan men spreken van een ver-
heerlijking van de homo sapiens en 
een ondergeschiktheid van het dier. De 
mens ontstaat niet ten gevolge van een 
aparte scheppingsdaad, maar wel als 
de hoogste en verst voortgeschreden 
ontwikkelingsgraad in de wereld van de 
biologie. Michel de Montaigne doorprikte 
dat idee: het is de mens die zichzelf in 
de klassieke en christelijke traditie op een 
voetstuk heeft geplaatst. Dat is anders in 
het hindoeïsme en het boeddhisme, waar 
het verschil tussen mens en dier veel min-
der uitgesproken is en elke vorm van leed 
onaanvaardbaar is.

In de verschillende religies wordt op een 
andere manier naar dieren gekeken: in het 
hindoeïsme bijvoorbeeld is elke vorm van 
leed onaanvaardbaar; hindoes geloven dat 
je levende wezens niet mag doden om op 
te eten, zo is voor veel Indiërs de koe nog 
steeds een heilig dier
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Het boeddhisme maakt algemeen beschouwd 
geen onderscheid tussen mensen en dieren. 
Het zijn allen karmische wezens, onderworpen 
aan de kringloop van geboorte en dood. 
Volgens dat universele boeddhistische principe  
is alle leven één samenhangend organisme. 
Het begrip mededogen, dat ook een besef 
van verantwoordelijkheid impliceert, is bij-
gevolg ook op dieren toepasselijk. Hindoes 
geloven dat je levende wezens niet mag 
doden om op te eten. Voor veel Indiërs is de 
koe nog altijd heilig, laat staan dat ze rund-
vlees zullen eten.

In de islam vraagt men een dier te slach-
ten op de best mogelijke manier en mag 
men halalvlees eten. Halalvlees is vlees van 
vee dat volgens de islamitische traditie is 
geslacht. Varkens zijn onrein en daarom eten 
moslims geen varkensvlees.

In het jodendom is het eten van vlees toege-
staan als het koosjer is, in overeenstemming 
met de joodse voedselvoorschriften. De 
mens is verantwoordelijk voor het wel-
zijn van de dieren onder zijn controle. In 
Genesis staat: “Alles wat leeft en beweegt 
zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat 
allemaal naast het groene gewas. Alleen 
vlees met de ziel, met het bloed er nog in, 
mag u niet eten.”

Taboes op het eten van dieren
In het Westen zijn we het erover eens dat 
we geen apenvlees eten en keuren we ook 
de consumptie van dolfijnen en walvissen af. 
Dat laatste is niet het geval in Noorwegen 
en Japan.

We kunnen ons niet voorstellen dat we 
onze hond of kat zouden opeten. In China 
en Noord-Korea is dat niet ongewoon. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 
hier wel honden gegeten, er was zelfs een 
hondenslachterij in Gent. Katten werden in 
de middeleeuwen opgehangen en levend 
verbrand omdat ze verdacht werden van 
hekserij. Ook tijdens de oorlogen sneuvel-
den er veel katten. We hebben een dichte 
band met huisdieren: ze krijgen een naam, 
we vertroetelen ze en bezorgen hen een 
mooi afscheid. Ons gevoel van nabijheid 
neemt toe in de mate waarin we ons van 
het eten van het dier hebben verwijderd.

Het eten van paardenvlees is voor een Brit 
ondenkbaar, denk maar aan de ophef in 
2013 toen bleek dat er paardenvlees in 
diepvrieslasagnes was verwerkt. Paarden 
waren vroeger van grote economische 
en militaire waarde en werden in de 
loop van de tijd steeds meer als huisdier 
beschouwd, net zoals katten en honden.

Het begin van een lange weg
Wat een rechtvaardige omgang met dieren 
is, is al sinds geruime tijd aan het veran-
deren in het voordeel van dieren. Dieren 
zijn het waard om niet louter als middel 
te worden behandeld, maar als doel. We 
voelen ons in toenemende mate onge-
makkelijk bij stierengevechten, dieren 
in dierentuinen of het dragen van bont. 
Er is wel een kloof tussen wat we als 
gepast beschouwen in de omgang met 
dieren en wat we toestaan en eten. De 
toename van technieken na de Tweede 

Wereldoorlog zorgde voor meer productie 
en bijgevolg meer consumptie. Maar om 
dichter Christian Morgenstern te citeren: 
“Wanneer de moderne mens de dieren 
waarvan hij zich als voedsel bedient, zelf 
zou moeten doden, zou het aantal planten- 
eters enorm toenemen.”

De ontwikkeling van het morele besef aan-
gaande dier en recht staat aan het begin 
van een lange weg, maar er zijn hoop-
volle vooruitzichten. Aangezien we als 
mens waarschijnlijk het enige wezen zijn 
dat bewust een systeem kan boetseren 
om beter samen te leven, brengt dat een 
verantwoordelijkheid met zich mee, en niet 
alleen voor onze soortgenoten.

 

Meer lezen?

• Darwin, dier en recht, Paul Cliteur, 
Boom Uitgevers, 2001.

• Dier en welzijn, Johan De Tavernier, 
Dirk Lips en Stefan Aerts (red.), 
Lannoo Campus, 2010.

• Denken over dieren. Waar ligt 
de grens van de mens?, Richard 
David Precht, Ten Have, 2017.

• Bij de beesten af! Over dierenrecht 
en onrecht, Bastiaan Rijpkema en 
Machteld Zee (red.), Bert Bakker, 
2013.

• Eigen soort eerst. Waarom dieren 
achterblijven, Hermes Sanctorum, 
Houtekiet, 2018.

Wat een rechtvaardige omgang met 
dieren is, is al sinds geruime tijd aan het 

veranderen in het voordeel van dieren: 
dieren zijn het waard om niet louter als 

middel te worden behandeld, maar als doel
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Dieren hebben een helend, therapeutisch effect op mensen: dieren die rustig en vredig zijn, 
roepen bij ons automatisch gevoelens van veiligheid, rust en comfort op

Mensenfluisteraars in actie
Dierentherapie houdt poot aan de pols

ven de tijdmachine in naar negentig jaar geleden. Op 
de kalender prijkt 1931. Je hebt een therapiesessie 
bij niemand minder dan Sigmund Freud, de 
man die heel de wereld tegenwoordig kent als 

grondlegger van de psychoanalyse. Je kan naar hartenlust je hoofd 
bij hem uitstorten, in alle discretie. De enige zwijgende derde: zijn 
chowchow Jofi.

Jonathan Loeys
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Het effect van dieren op mensen
Sigmund Freud was een gigantische hon-
denliefhebber en Jofi tekende altijd present 
tijdens zijn sessies. De man hield haar bij 
zich omdat haar aanwezigheid hem kal-
meerde, maar na verloop van tijd stelde hij 
vast dat ze ook een kalmerend effect op zijn 
patiënten had. Die merkten namelijk dat wat 
ze ook zeiden, fluisterden of schreeuwden, 
de hond bleef lekker ontspannen liggen. Dat 
moedigde hen aan om verder te praten in 
een ongedwongen, losse, aanvaardende 
sfeer. Jofi lag daar als troostende aan-
wezigheid. Een handige harige assistent. 
Bonuspunt: haar interne klok was onbe-
rispelijk. Na exact vijftig minuten stond de 
hond recht, stretchte zich en wandelde naar 
de deur. Zo wist Freud dat de sessie voorbij 
was, zonder dat er ooit een horloge aan te 
pas moest komen.

Jofi was echter niet het eerste dier met ver-
borgen therapeutische talenten. Hippocrates 
van Kos schreef al rond 400 voor onze 
jaartelling over het genezende effect van 
paardrijden. Tijdens het paardrijden ontspan 
je namelijk je spieren, terwijl je toch een 
rechte lichaamshouding moet aanhouden. 
Het rijden zou volgens Hippocrates een 
soort kalmerend ritme hebben.

Terug de tijdmachine in naar 2021. We 
merken dat de fascinerende effecten van 
dierentherapie zich vooral de afgelopen 
decennia durven laten zien. Voor de scepti-
sche twijfelaar die alles met een flinke korrel 
zout neemt: wetenschappelijke studies heb-
ben onder meer aangetoond dat bij contact 
met therapiedieren je bloeddruk daalt en je 
hersenen meer oxytocine aanmaken, ook 
wel het knuffelhormoon genoemd.

Dat dieren zo’n helend effect op ons hebben, 
dat probeerde Edward Osborne Wilson al in 
1984 te verklaren met zijn biofiliehypothese. 
Vroeger was de overleving van mensen 
namelijk gelinkt aan de signalen van dieren in 
hun omgeving, want we weten allemaal dat 
dieren heel gevoelig zijn aan dreigend gevaar. 
Denk maar aan een naderende tsunami of 
aardbeving, waarbij vogels en landdieren al 
op de vlucht slaan lang voordat wij mensen 
een flauw benul hebben van wat er zit aan te 
komen. Een storm veroorzaakt op voorhand 
een elektromagnetische verandering in de 
atmosfeer. Dieren voelen dat aan, terwijl wij 
op onze beide oren slapen. Maar je voelt je 
bijvoorbeeld ook veiliger als je ’s avonds laat 
alleen thuis bent met je hond aan je zijde. 
Want je weet, zolang die niet begint te blaf-
fen, is er waarschijnlijk geen reden tot paniek. 

Vandaar de hypothese: dieren die rustig 
en vredig zijn, roepen bij ons automatisch 
gevoelens van veiligheid, rust en comfort op.

Vandaag wordt dierentherapie ook ingezet 
op plaatsen waar je het misschien niet zou 
verwachten. Gedetineerden die de tijd krij-
gen om een hond te aaien, blijken achteraf 
veel minder geneigd om storend gedrag te 
vertonen. In woonzorgcentra motiveren die-
ren oudere mensen om mentaal en fysiek 
actief te blijven en zo hun lichaam en geest 
gezond te houden. Kinderen met leerstoor-
nissen kunnen het voorlezen oefenen op 
honden, want die zijn rustig en veroordelen 
een verspreking of een foutje hier en daar 
helemaal niet. En hippotherapie, dat is the-
rapie met paarden, is een door de American 
Speech-Language-Hearing Association 
goedgekeurde behandeling voor mensen 
met spraakstoornissen.

Soms worden er zelfs varkens ingezet. Als 
emotionele steun voor mensen met autisme 
of angststoornissen en voor veteranen met 
een posttraumatische stressstoornis. Een 
bekend voorbeeld is het Amerikaanse duo 
minivarkentjes Thunder en Bolt, getraind 
door de destijds tienjarige Claire Barrow. 
Zeker de moeite om eens te googelen.

Dierentherapie heeft tal van positieve 
effecten en tovert een glimlach op 

veel gezichten: zeker voor kinderen is 
dat waardevol, omdat zij in gewone 

gesprekken soms moeilijk hun gevoelens 
kunnen verwoorden
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Voor het welzijn van mens en dier
Dierentherapie komt dus steeds vaker voor, 
maar wat moeten we ons daar nu bij voor-
stellen? We gingen te rade bij Isabelle Niset, 
psychologisch consulente van opleiding en 
elke dag met therapiedieren in de weer.

Vanwaar het idee om met dieren te 
werken?
Ik ben opgegroeid in de natuur en tussen 
de dieren, daar is mijn liefde voor dieren 
ontstaan. Ik ben dan ook na mijn bachelor-
opleiding Toegepaste Psychologie een extra 
postgraduaat Dieren in de Hulpverlening 
gaan studeren om therapie met ondersteu-
ning van dieren te geven. Ik heb thuis ezels, 
honden, katten, ganzen, schapen, kippen … 
een dierennest dus. Momenteel geef ik 
Franse les aan kinderen vanaf drie jaar en 
daarnaast organiseer ik met Energisa, mijn 
eigen bedrijfje, voor alle kinderen activiteiten 
in de natuur en met dieren.

Dieren in de Hulpverlening, dat klinkt 
niet traditioneel. Is dat een nieuwe 
richting?
Ik volgde de opleiding aan Hogeschool 
Vives en die richting is inderdaad redelijk 
nieuw. De opleiding is er sinds een paar jaar, 
maar dierentherapie als vakgebied bestaat 
al veel langer dan vandaag. In het oude 

Egypte werden paarden ingezet in de palli-
atieve zorg. In eigen land, in Geel, werden 
patiënten van psychiatrische ziekenhuizen 
al in de negende eeuw naar boerderijen 
gestuurd om daar te gaan helpen. Dat was 
in België zowat de start van de natuur- en 
diergerichte activiteiten.

Heel lang werd er niet naar het welzijn van 
de dieren zelf gekeken, het ging alleen om 
het belang van de mens. Nu, dankzij onder 
andere die opleiding, is het welzijn van de 
dieren even belangrijk geworden als dat van 
de mens, dus dat is een fantastische evo-
lutie. Het is essentieel dat hulpverleners de 
nodige competenties aanleren om ook het 
welzijn van de dieren te garanderen. In de 
opleiding staat dat centraal en dat is echt 
super. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om aan 
het gedrag van mijn hond te zien wat hij 
leuk of niet leuk vindt, of hij bang is, of hij 
zich goed voelt bij de situatie of niet. Dieren 
geven ook stresssignalen en die moet je 
kunnen herkennen. Als je die zaken respec-
teert, dan ben je op de goede weg.

Welke dieren zet men in voor dieren-
therapie? Is er een verband tussen het 
soort dier en het soort patiënt?
Paarden, ezels, honden, geiten, kippen, var-
kens, konijnen … Het is heel uiteenlopend. 

Vooraleer je voor je doelgroep een bepaalde 
diersoort kiest, moet je die soort goed ken-
nen. Natuurlijk passen bepaalde diersoorten 
beter bij bepaalde soorten mensen. Zo 
merk ik in mijn praktijk dat mijn dwergezels 
perfect zijn voor kleine kinderen, want die 
zijn ongeveer even groot. Ezels horen ook 
heel goed en draaien hun oren steeds in de 
richting vanwaar het geluid komt. Zo geeft 
de ezel echt de indruk dat hij luistert wan-
neer een kind iets in zijn oor fluistert. Een 
heel leuk gevoel voor het kind.

Het is wel een slecht idee om bepaalde 
andere dieren, zoals konijnen, bij jonge kin-
deren in te zetten. Konijnen zijn schattig, 
dus is het verleidelijk om ze in een school 
bijvoorbeeld bij peuters en kleuters te plaat-
sen. Maar konijnen zijn ook prooidieren. Dat 
kan dus alleen als er duidelijke regels zijn, 
en wanneer ze ook een rustige plek hebben 
zonder het lawaai en de drukte van de kin-
deren. Anders kan er bij die konijnen veel 
stress ontstaan. Dieren inzetten moet dus 
altijd met veel zorg en kennis gebeuren.

Hoe staan mensen tegenover dieren-
therapie?
Wanneer ik erover vertel, dan heb ik wel 
de indruk dat men er positief op reageert. 
Zeker nu, met de coronacrisis, beseffen 

Isabelle Niset, psychologisch consulente: 
“Het is essentieel bij dierentherapie dat 
hulpverleners de nodige competenties 
aanleren om het welzijn van het dier te 
garanderen, want dat is even belangrijk als 
het welzijn van de mens.”
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mensen dat ze echt wel nood hebben 
aan een connectie met de natuur. Vroeger 
was men sceptischer, maar nu is het ook 
wetenschappelijk bewezen dat dieren the-
rapeutische effecten op de mens hebben. 
Zowel psychische als fysiologische. De 
wetenschappelijke studies stapelen zich op, 
dus mensen beginnen de positieve effec-
ten ervan in te zien. Je merkt het effect ook 
meteen: als je met dieren werkt, dan zie je 
mensen onmiddellijk opfleuren. Ze lachen, 
worden vrolijk, beginnen te vertellen. Het 
helpt ook stillere en verlegen personen om 
hun verhaal te doen.

Wat vind jij de belangrijkste positieve 
effecten van therapie met dieren?
Dierentherapie heeft tal van effecten op de 
mens. Het is goed voor de cognitieve ont-
wikkeling, en de motorische ontwikkeling: 
door te oefenen op fijne en grove motoriek 
tijdens het verzorgen van de dieren bij-
voorbeeld. Maar ook voor de emotionele 
ontwikkeling: het kan je zelfvertrouwen 
vergroten door nieuwe uitdagingen aan te 
gaan, het kan binding positief beïnvloeden, 
het werkt kalmerend, angstreducerend en 
stressverlagend. Het helpt ook bij de sociale 
ontwikkeling: mensen leren samenwerken 
en omgaan met conflicten. Via het contact 
met dieren leer je in verschillende situaties 

rekening met elkaar te houden. En wie voor 
een dier zorgt, die moet ook een soort 
verantwoordelijkheid dragen. Die verant-
woordelijkheid kan iemand echt motiveren 
en inspireren om beter zorg voor zichzelf 
te dragen.

Neem nu bijvoorbeeld een huisdier voor een 
kind met autisme. Dat betekent structuur 
creëren, regels stellen, routines hebben, 
verantwoordelijkheid opnemen, voor het 
dier zorgen. Een hond kan dus structuur 
aan iemands leven geven. Je moet het dier 
uitlaten, eten geven, enzovoort. Daarom 
kan dat voor kinderen met autisme heel 
positief zijn. Maar eigenlijk hebben mensen 
van allerlei pluimage baat bij dierentherapie: 
zowel personen met een gediagnosticeerde 
beperking als die zonder beperkingen of 
stoornissen.

Waar hoop je dat de wereld van de die-
rentherapie binnen tien jaar staat?
Ik hoop dat dieren steeds meer worden 
ingezet, bij verschillende doelgroepen, maar 
ik hoop vooral dat het door gecertificeerde 
mensen zal gebeuren. Door personen 
die een diploma hebben om AAI, Animal-
Assisted Interventions, toe te passen. Het 
welzijn van het dier is immers even belang-
rijk als het welzijn van de mens.

Kan je een voorbeeld geven van iemand 
die goed is geholpen door dierenthe-
rapie?
Momenteel heb ik ervaring met hoogsensi-
tieve kinderen. Ik heb een project opgestart 
om hun zelfvertrouwen met de ondersteu-
ning van ezels te vergroten. Doordat ze zelf 
doelstellingen vastleggen en bepalen wat ze 
graag met het dier willen bereiken, werken 
ze actief mee aan hun therapeutisch proces 
en helpen ze dat dus ook vorm te geven. Zo 
gaf het een hoogsensitief kind dat ik heb 
begeleid, veel voldoening om op het einde 
van onze sessies met mijn ezel aan het touw 
te durven wandelen. Het kind is dan heel 
trots op zijn dapperheid.

Wat zou je zeggen tegen mensen die 
twijfelen om dierentherapie te volgen?
Niet twijfelen, zeker doen. Het kan alleen 
maar positieve effecten hebben en het tovert 
een glimlach op veel gezichten. Zeker voor 
kinderen is dat fantastisch, zij die in gewone 
gesprekken soms moeilijk hun gevoelens 
kunnen verwoorden. Ze hebben minder de 
indruk dat ze móéten vertellen en uitleggen. 
Als ze met dieren bezig zijn, kan je aan hun 
gedrag veel over hun moeilijkheden afleiden. 
En dat bezorgt de hulpverlener inzicht.

* * *

Ezels horen heel goed en draaien hun oren 
steeds in de richting vanwaar het geluid 
komt, zo geeft het dier de indruk dat hij 
luistert wanneer een kind iets in zijn oor 

fluistert: een heel leuk gevoel voor het kind
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sjuwelen, huisaltaartjes, een mooie grafsteen - ze 
zijn helemaal ingeburgerd in onze rouwcultuur. 
Niemand zegt: “Wat overdreven dat jij je kind 

nog dicht bij je wil” of “Hoe onnozel dat je het graf van je vader 
bezoekt.” Maar laat het nu eens de as van je paard zijn. Of het 
graf van je kat. Meteen onbegrijpende tot afkeurende blikken. 
Een dierenbegraafplaats? Een foto en haarplukje van je hond bij 
een kaarsje? Je méént het niet.

Anne-Flor Vanmeenen

Antropologe Amanda Stronza verzoent zich met de fragiliteit van het leven en de 
brutaliteit van de natuur via haar foto’s: haar miniritueeltjes kaderen dieren als voelende, 

individuele wezensA

De dood en het dier
Mooi afscheid nemen
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Het gemis een beetje temperen
Pure willekeur is dat eigenlijk, of (gebrek aan) 
traditie, maar in elk geval geen logica. Slaat 
het ergens op om graven of asjuwelen van 
mensen te koesteren? Het is niet je kind dat 
je bij je draagt, maar de as. Het is niet je 
vader die daar rust, maar zijn beenderen. Het 

gaat om de betekenis, het gevoel, de sym-
boliek. Er is een zeer gevleugelde uitspraak: 
“Rouw is liefde die haar adres is kwijtge-
raakt.” Daar schuilt veel waarheid in. Plekken 
en voorwerpen kunnen die liefde opnieuw 
een vorm geven. Dat reduceert de onmacht 
en tempert het gemis. Toch een beetje.

Bij het verlies van een dier is dat eigen-
lijk niet anders. Is dat sentimentalisme? 
Vermenselijken van dieren? Misschien is het 
bovenal het structureren, verwerken en uiten 
van emoties? En ja, dat is historisch mis-
schien nog niet zo lang een tendens. We zijn 
dieren inderdaad anders gaan benaderen. 
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Zo gaat dat in een cultuur. Kinderen zijn bij-
voorbeeld ook nog niet zo lang een degelijk 
graf waardig. Contexten veranderen, nor-
men verschuiven. Kleine nota: in Egypte 
had je al kattenmummies en in de antieke 
havenstad Berenike werd recent een 
dierenbegraafplaats met honderden gra-
ven ontdekt. Zó nieuw is het verschijnsel 
dierenuitvaartzorg dus ook weer niet.

Draaglast, draagkracht en draagvlak
Het wenkbrauwenballet bij dat thema zegt 
misschien iets over een gebrekkig rouw- 
inzicht. Er bestaat een eenvoudig model 
als ‘de rouwdriehoek’. Die heeft de pun-
ten draaglast, draagkracht en draagvlak. 
Draaglast gaat over de omstandigheden 
van het verlies. Op welk punt in je leven 
komt het voor? Net als je een heleboel 
andere zaken te verwerken hebt? En hoe is 
het gebeurd? Was het een rustig afscheid 
of een vermissing, een gewelddaad, een 
medische fout? Ook de betekenis speelt 
een rol. Wat betekende dit dier voor jou? 
Misschien je enige veilige hechting? Of 
je enige leven in huis? De enige die je 
nooit afwees? Misschien de kanarie van 
je overleden man? Dat soort factoren kan 
er perfect voor zorgen dat het verlies van 
een huisdier even zwaar aankomt als een 
menselijk overlijden. Wie weet soms zelfs 
zwaarder? Verhalen en contexten zijn zo 
persoonlijk, wie zijn wij om daarover te 
oordelen? Dat ruikt naar leedcompetitie.

Draagkracht is natuurlijk ook van belang. 
Hoe ga je om met emoties, hoe sterk sta 
je en hoe zorg je voor jezelf (voeding, 
slaap, ontspanning, enzovoort)? Als je 
jezelf bijvoorbeeld niet ‘toestaat’ om te 
rouwen om een dier, dan kan het heel 
goed zijn dat het moeilijker verloopt dan 
bij rouwen om een mens. Gewoon omdat 
je er niets mee kan. Idem voor draagvlak. 
Niet-erkende rouw kan complexer ver-
lopen dan erkende. Komen daarbij nog 
eens de secundaire verliezen. Een onge-
luk komt nooit alleen, een verlies meestal 
ook niet. Je verliest bijvoorbeeld niet 
alleen je hond, maar ook je motivatie om 
te gaan wandelen, je rustgevende waker, 
je aanknopingspunt om nieuwe mensen te 
ontmoeten, je maatje om tv mee te kijken. 
Eén verlies kan dus veel aspecten van je 
leven overhoop gooien.

Kortom, we hoeven elkaars rekening niet 
te maken. Helpt een autopsie je de puzzel 
te maken en rust te vinden na een ake-
lig einde? Maakt die mini-urne je minder 
eenzaam? Helpt een opbaring om een 
hoofdstuk te kunnen afsluiten? Doe dat dan 
vooral. Overigens, je kan in je eigen tuin net 
zo goed een ‘waardige uitvaart’ realiseren, 
maar let op, daar zijn (gemeentelijke) bepa-
lingen rond. Meer nog: ook in het kader 
van rouweducatie is dat een prima plan. 
Huisdieren zijn zelfs dood nog van waarde 
voor kinderen, ze kunnen rouwvaardigheden 
aanleren. Een niet te onderschatten rijkdom 
in het leven.

Op zoek naar uitingsvormen
Er zijn dus duidelijk zinnige redenen te geven 
waarom het uitvaren van dieren best wel wat 
zorg verdient. En toch steunen die vooral 
op onszelf, bovenstaand betoog is nogal 
instrumentalistisch. We doen het omdat het 
óns helpt, omdat het therapeutisch is. Is dat 
beschamend? Al té menselijk? Het lijkt erop 
dat zeer complexe dieren óók rouwgedrag 
vertonen, zelfs een soort van begraven. 
Eigenlijk niet onlogisch: zoogdieren zijn 
geprogrammeerd om banden aan te gaan. 
Het doet dus ook pijn als die banden ver-
broken worden. Pijn is lastig, daar moeten 
we iets mee.

Een andere argumentatielijn kan natuurlijk 
ook de waardigheid van het dier zelf zijn. 
Dieren onder elkaar zijnde, waarom zou 

het ene op straat mogen wegrotten en het 
andere een graf verdienen? Dat is uiteindelijk 
toch gewoon een cultureel bepaalde keuze. 
En cultuur kan je in vraag stellen. Toevallig 
ook iets waar kunst goed in is. Peter 
Franssen bijvoorbeeld maakt etsen van dode 
dieren die hij vindt. “Monumentjes voor wat 
eens leefde”, noemt hij het. Herman de Vries 
met zijn berg beenderen “in memoriam de 
koeien”. Of Amanda Stronza, naast antropo-
loge en natuurbeschermer ook fotografe. De 
dode dieren op haar pad krijgen een soort 
uitvaartritueel via de lens. Allemaal manieren 
om emoties te kanaliseren, om vragen rond 
leven en dood of onze eigen positie in de 
wereld te onderzoeken.

Het tijdperk van “dan neem je toch gewoon 
een andere” lijken we hoe dan ook wel 
voorbij. Het leeft rond de dood van een dier. 
Daarom was dat thema recent een expositie 
waard in het Nederlandse uitvaartmuseum 
Tot Zover in Amsterdam. ‘De laatste aai’ 
bood een prikkelende staalkaart aan visies, 
getuigenissen en manieren om afscheid te 
nemen van dieren. Misschien vermenselij-
ken we dieren als we ze een uitdrukkelijk 
afscheid gunnen. Maar het kan ook dat wij 
onszelf verdierlijken en alles op een steeds 
meer gelijk(waardig)e lijn zetten. Of dat wij, 
net zoals olifanten, takjes op lijken leggen, 
uitingsvormen voor bepaalde instinctieve 
noden zoeken.

* * *

Beelden van Harry de explosievenhond, opgebaard na jaren trouwe dienst, vonden veel 
weerklank: met zo’n hond ga je een band aan, je vertrouwt er zelfs je leven aan toe, mooi 

afscheid nemen kan belangrijk zijn om zo’n hoofdstuk af te sluiten
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Over de prehistorische grotschilderingen bestaan er verschillende theorieën: sommigen 
stellen dat de mensen dieren afbeeldden waarvoor ze bevreesd waren, anderen denken dan 

weer dat de tekeningen onderdeel van rituelen zijn

Van symboliek tot reflectie
Dieren in de beeldende kunsten

e mens heeft een bijzondere band met dieren. 
Hij eet ze, gebruikt ze bij het werk en houdt 
ze als gezelschap. Kunst is ingebed in de 

maatschappij en is er een weerspiegeling van. Logisch dat we in de 
kunsten ook veel afbeeldingen van dieren aantreffen, wat ons dan 
vaak iets zegt over de positie van die dieren in de samenleving. Wij 
focussen ons hier op dieren in de beeldende kunsten.

Wendy Serraris

D
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Er was eens heel lang geleden
Al heel vroeg begon de mens dieren weer 
te geven, in grotschilderingen. Zo is op het 
Indonesische eiland Sulawesi een afbeel-
ding van een hertzwijn gevonden die 35.400 
jaar oud wordt geschat. In de prehistorie 
was het kennelijk belangrijk die schilderin-
gen zo realistisch mogelijk te maken. De 
structuur van de rots werd gebruikt om de 
anatomie en beweging van de dieren weer 
te geven, wat tot verbluffende resultaten 
leidde, gezien de eenvoudige materialen die 
de makers toen ter beschikking hadden. Er 
zijn een aantal theorieën over de redenen 
waarom die afbeeldingen zijn gemaakt, 
maar waarschijnlijk zullen we de echte aan-
leiding nooit met zekerheid achterhalen. 
Sommigen stellen dat de mensen dieren 
afbeeldden waarvoor ze bevreesd waren, 
anderen denken dan weer dat de tekenin-
gen onderdeel van rituelen zijn.

Ook in kunst uit de Oudheid vinden we 
dieren terug, vaak als decoratief element. 
Denk aan het mozaïek van een hond, met 
het opschrift cave canem, in Pompeï of het 
fresco van dolfijnen in het Minoïsche paleis 
in Knossos. Bij de Grieken werden goden 
op afbeeldingen ook dikwijls van een dier 
vergezeld, waardoor duidelijk werd om 
welke god het ging. Zo werd Zeus vaak 
voorgesteld met een adelaar, en Poseidon 
met zeepaarden. De Egyptenaren beeldden 

hun goden dan weer uit als dieren, of als 
een combinatie van dier en mens.

Symbool voor mens en moraal
In de middeleeuwen ontwikkelde zich 
het bestiarium, een geheel van geïllus-
treerde geschriften over dieren en hun 
eigenschappen. Vanaf de vroegchristelijke 
en nadien de Byzantijnse kunst stonden 
afbeeldingen van dieren meer en meer 
symbool voor menselijke eigenschappen 
en morele boodschappen. Een bestiarium 
gaf daartoe een overzicht van de eigen-
schappen van elk dier. Sommige van die 
dieren bestonden echt, zoals de slang, 
maar er werden ook heel wat fabeldieren 
in zo’n bestiarium vermeld, bijvoorbeeld 
de eenhoorn. In die tijd was het vaak niet 
duidelijk welke van de opgenomen dieren 
echt waren en welke niet.

De voorloper van het bestiarium was 
de Physiologus uit de tweede eeuw, 
een verzameling van dierenverhalen en 
beschrijvingen die al eeuwenlang wer-
den doorgegeven door geleerden zoals 
Aristoteles en Plinius. Maar veel van de 
dieren in de Physiologus, die in de bestiaria 
werden overgenomen, hadden de auteurs 
zelf nooit in levenden lijve gezien. Het was 
bijgevolg niet met zekerheid geweten of 
het al dan niet werkelijk bestaande dieren 
waren.

We zien in de middeleeuwse beeldende 
kunst dus zowel echte dieren als fabeldieren 
verschijnen, en ze werden op verschillende 
manieren aangewend. Soms waren ze een 
attribuut van een heilige. Zo werd de heilige 
Lupus afgebeeld met een wolf. Vaak wer-
den dieren ook als symbool voor menselijke 
eigenschappen en zonden uitgebeeld. Zo 
stond een leeuw voor hoogmoed. Echter, 
niet altijd werd hetzelfde dier gebruikt om 
bepaalde eigenschappen voor te stel-
len, en een dier kon soms verschillende 
eigenschappen symboliseren. In de late 
middeleeuwen zien we aan en in kerkelijke 
gebouwen dieren ook in een satirische rol 
opduiken. De beeldhouwers kregen duide-
lijke instructies voor hun werk, maar aan 
bijvoorbeeld zuilen, waterpijpen en onder-
kanten van koorbanken mochten ze vaak 
hun zin doen. Daar verschijnen dan wel 
eens monsterachtige fabeldieren.

Waarheidsgetrouwe afbeelding
In de middeleeuwen was er nog lang sprake 
van een neoplatoonse denkwijze. Dingen 
werden vanuit hun algemene kenmerken 
bekeken en individuele eigenschappen 
deden er niet toe. Dieren werden in de 
beeldende kunsten dan ook afgebeeld aan 
de hand van de globale kenmerken die hen 
bij een bepaalde soort onderverdeelden, 
maar aan de specifieke eigenschappen 
van een bepaald dier werd geen aandacht 

De tendens om dieren waarheidsgetrouw 
af te beelden kwam in de negentiende 

eeuw tot een hoogtepunt met de 
animaliers, kunstenaars die zich daarin 

specialiseerden: een mooi voorbeeld 
daarvan is het schilderij Boer met zijn 

kudde van Paulus Potter
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besteed. In de renaissance kwam daar ver-
andering in. Wetenschap en kennis werden 
belangrijk, en dat had zijn invloed op de 
nauwkeurige observatie van dieren, dus ook 
op de afbeelding ervan. Het werd belangrijk 
om dieren realistisch weer te geven.

Vanaf de gotiek werkten kunstenaars gaan-
deweg niet alleen meer in opdracht van de 
kerk aan Bijbelse taferelen, maar bij rijke 
particulieren ontstond ook meer en meer 
de vraag naar portretten en huiselijke tafe-
relen. Ook daar ging het dier als symbool 
een belangrijke rol spelen. Zo werd een 
hond vaak als teken van trouw afgebeeld, 
zoals op het schilderij Portret van Giovanni 
Arnolfini en zijn vrouw van Jan van Eyck. 
Ook vogels kwamen veel voor, onder andere 
als teken van onderlinge liefde. Daarnaast 
symboliseerde een vogel vaak maagde-
lijkheid, althans, als dat vogeltje in een 
gesloten kooi zat. Stond de kooi open, dan 
was de maagdelijkheid verloren gegaan. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het schilderij 
De tamme spreeuw van Pieter van Noort. 
We zien er letterlijk hoe een jongeman een 
vogel uit een kooi probeert te lokken, terwijl 
een meisje de kooi vasthoudt.

Geleidelijk aan werden dieren ook belang-
rijker als thema op zich. In de barok was 
het Peter Paul Rubens die in zijn dierstuk-
ken een totaal andere sfeer ging creëren. 

Bij hem geen lieflijke scènes, maar wilde 
beesten die agressief en gevaarlijk zijn. De 
tendens om dieren waarheidsgetrouwer af 
te beelden kwam in de negentiende eeuw 
tot een hoogtepunt met de animaliers, kun-
stenaars die zich daarin specialiseerden. 
Mooie voorbeelden zijn Paulus Potter en 
Rosa Bonheur.

Een maatschappijkritische kijk
Het was Charles Darwin die met zijn evo-
lutietheorie een einde aan de hiërarchische 
benadering van mens en dier maakte. Daar 
waar in de middeleeuwen het christendom 
de mens als beheerder van de aarde zag 
die dieren kon gebruiken zoals het hem 
uitkwam, liet de evolutietheorie zien dat de 
mens als soort eigenlijk een toevalstreffer 
is en dat enige bescheidenheid wel op zijn 
plaats is. Ook dat had weer zijn invloed 
op de kunsten. Er ontstond kunst die 
maatschappijkritisch keek naar de manier 
waarop met dieren werd omgaan.

Mogelijk is de tekening The Woman Behind 
the Gun van Gordon Ross die in 1911 in 
Puck Magazine verscheen, een van de 
eerste kunstuitingen die kritiek had op de 
omgang met dieren. De tekening toont 
een vrouw, waarschijnlijk Coco Chanel, die 
vogels neerschiet. De honden die de vogels 
ophalen en aan haar voeten leggen, hebben 
het hoofd van twee hoedenmakers van het 

merk French Milliner. Puck Magazine was 
een humoristisch tijdschrift dat politieke en 
sociale kwesties aan de kaak stelde. Het 
thema ‘dieren en mode’ was toen een hot 
topic. Sindsdien wordt kunst wel vaker 
gebruikt om onze houding tegenover die-
ren in vraag te stellen, maar het is niet altijd 
even duidelijk waar het verschil tussen het 
doel en de middelen zit.

Zolang er alleen sprake was van schilder- 
en beeldhouwkunst, waren ethische vragen 
over dieren in de kunst niet echt aan de 
orde, zelfs niet bij de avant-gardisten uit 
de moderne kunst aan het begin van de 
twintigste eeuw. Kunstenaars konden die-
ren uitvinden (denk aan de surrealistische 
schilderijen van Leonora Carrington), ze 
een ander kleurtje geven (zie het werk 
van Franz Marc), en geen haan die ernaar 
kraaide natuurlijk. Veel veranderde echter 
met de opkomst van de fotografie, video-
kunst, installaties, performances … toen 
kunstenaars begonnen gebruik te maken 
van echte dieren, levend of dood.

Werken met levende dieren
Ze zijn er, in de hedendaagse kunst, kun-
stenaars die erin slagen om met levende 
dieren te werken zonder dat er aanstoot 
aan wordt genomen. Bijvoorbeeld in het 
geval van Koen Vanmechelen. Op zijn site 
Labiomista werkt hij aan multidisciplinaire 
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Zolang kunstenaars geen gebruikmaakten 
van echte dieren, levend of dood, konden 
ze hun fantasie zonder enig probleem de 
vrije loop laten, getuige bijvoorbeeld het 
surrealistische werk van Leonora Carrington

Dossier: Van dieren en mensen
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projecten waarbij diversiteit, cultuur en iden-
titeit centraal staan. Zijn bekendste project 
is misschien wel The Cosmopolitan Chicken 
Project, of CCP. Vanmechelen kruist natio-
nale kippen uit verschillende landen om 
uiteindelijk tot kosmopolitische kippen te 
komen die genen uit alle mogelijke landen 
dragen. Het doel is een mondiale kip te 
kweken, als symbool voor de wereldwijde 
culturele en genetische smeltkroes.

Ook de foto’s van Charlotte Dumas weten 
ons te raken, omdat ze vaak een opname 
zijn van een contactmoment tussen dier 
en fotograaf. Een ander voorbeeld is de 
tentoonstelling Interspecies uit 2009 in 
Manchester. Het contact tussen mens en 
dier stond er centraal. Een van de kunste-
naars, Anthony Hall, toonde daar zijn project 
ENKI experiment 3, een ingenieus apparaat 
waarmee toeschouwers energie kunnen uit-
wisselen met een vis, zodat er een basale 
vorm van communicatie tussen de twee 
ontstaat.

Verontwaardiging als spiegel
Vaak echter wekken kunstenaars die met 
dieren werken hevige verontwaardiging op. 
Soms is dat de intentie van de kunstenaar, 
soms ook niet. Als het de bedoeling van de 
kunstenaar is, is het doorgaans omdat die 
ons een spiegel wil voorhouden. Tinkebell is 
zo’n kunstenares. Zij maakte onder andere 

een handtas van haar kat, die ze eerst 
eigenhandig had gedood. De verontwaar-
diging van het publiek kende geen grenzen. 
Tinkebell wilde hiermee aantonen hoe hypo-
criet mensen zijn: een koe mag sterven voor 
een handtas, een huiskat niet.

Een ander soort werk dat regelmatig grote 
verontwaardiging oproept, is dat waarin een 
moreel dilemma een grote rol speelt, zoals 
de installatie Helena van Marco Evaristti. 
Die installatie werd voor het eerst in 2000 
getoond. Op een tafel stonden tien blen-
ders, aangesloten op de stroom. In elke 
blender zwom een vis rond. Ondanks het 
feit dat de toeschouwer op geen enkele 
manier werd gevraagd of aangemoedigd 
om de blenders aan te zetten, werden al 
snel zeven goudvissen door het publiek ver-
malen. Op de twee dagen dat de stroom 
aanstond, stierven zestien vissen. Evaristti 
wilde met zijn werk net de wreedheid aan-
tonen waarmee sommige mensen dieren 
tegemoet treden, maar waar plaatst het 
hem als hij dat op zo’n manier doet dat die-
ren erdoor gedood kunnen worden.

Ook bij de getatoeëerde varkens van Wim 
Delvoye worden vraagtekens gezet. De 
kunstenaar haalt varkens uit slachthuizen, 
waarna ze onder verdoving naar een dieren-
arts worden gebracht en getatoeëerd met 
typische beelden als blote vrouwen, een 

Harley-Davidson, enzovoort. Op die manier 
mengt hij menselijke cultuur met dieren, en 
worden de varkens dragers van ideeën. 
Door van hen een kunstwerk te maken, 
zorgt hij ervoor dat ze nooit geslacht zullen 
worden. De varkens leiden daarna een rus-
tig luxeleventje op een speciale boerderij. 
Toch blijft het de vraag of je dieren mag ten-
toonstellen of niet. Veel heeft ook te maken 
met de wetgeving die niet altijd eenduidig is 
en ook per land verschilt.

Wat wel en niet kan
We kunnen dus stellen dat er heel wat 
gaande is op ethisch vlak als het over die-
ren in de kunst gaat. Het gebruik van dieren, 
dood of levend, roept vragen op over wat 
wel en niet kan. Ook al willen sommige kun-
stenaars eigenlijk aanklagen dat mensen 
niet goed met dieren omgaan, de manieren 
waarop ze dat doen, stuiten vaak op weer-
stand. Er zijn ook kunstenaars die proberen 
om hierrond een kader te scheppen. Zo 
schreef Mark Dion een manifest voor kun-
stenaars die met levende materie werken en 
hij wijst hen daarbij op hun verantwoorde-
lijkheden. Vragen over omgaan met dieren 
moeten blijvend worden gesteld, en het is 
duidelijk dat kunst ons op dat vlak zeker een 
spiegel kan voorhouden en ons kan aanzet-
ten tot nadenken hierover.

* * *

Kunstenaars die met dieren werken, 
wekken vaak hevige verontwaardiging 

op, zoals de installatie Helena van Marco 
Evaristti: hij wilde de wreedheid van 

mensen ten aanzien van dieren aantonen, 
maar tegelijk lieten daarbij talrijke 

goudvissen het leven
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Voordelen van een rijke fantasie
De evolutionaire psychologie heeft een 
plausibele verklaring voor de bestaans- 
reden van onze fantasie. Vandaag hebben 
we eigenlijk nog steeds dezelfde hersenpan 
als onze voorouders die duizenden jaren 
geleden als jager-verzamelaars leefden. 
Veel van onze hersenactiviteiten zijn dan 
ook op maat van het ruwe leven op de 

savanne. In die tijd was het best oké om 
een gezonde dosis fantasie te hebben en 
bijvoorbeeld weg te lopen als je een ver-
dachte schaduw zag. Beter één keer te 
veel vals alarm wanneer je meent een roof-
dier in het struikgewas te hebben gezien, 
dan één keer te weinig. Fantasie hebben 
was met andere woorden een voordeel in 
de strijd om het bestaan.

Historicus Yuval Noah Harari betoogt in zijn 
bestseller Sapiens eveneens dat de mens, 
in zijn geheel, veel voordeel uit een rijke fan-
tasie haalde. Door een imaginaire wereld te 
creëren, bevolkt met allerhande fabeldieren, 
konden onze voorouders aan groepsbinding 
doen. Dat was noodzakelijk om samen-
werking te versterken en zo tot sociale 
en technologische vooruitgang te komen. 

Betekenis en zin van fabeldieren
Waarom eenhoorns (n)ooit zullen bestaan

Dossier: Erfgoed, waar verleden en toekomst samenkomenDossier: Van dieren en mensen

e mens heeft altijd (te) veel fantasie gehad. In 
de loop van de geschiedenis zijn er eenhoorns, 
draken en weerwolven uit onze hersenspinsels 

ontstaan. Ze duiken op in boeken, series, films en games. Maar 
zullen we die fabeldieren ooit écht tot leven kunnen toveren?

Bert Goossens

Door een imaginaire wereld te creëren, bevolkt met allerhande fabeldieren, konden onze 
voorouders aan groepsbinding doen, en dat was noodzakelijk om tot samenwerking en 

vooruitgang te komenD
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Fabeldieren werden ook opgevoerd om 
bepaalde natuurfenomenen te verklaren. 
Harari wijst op het belang van roddelen 
in het creëren van die mythische vertel-
sels. Sommige verhalen gingen rond als 
een lopend vuurtje, waarbij steeds meer 
elementen werden toegevoegd tot ze tot 
echte mythen uitgroeiden.

Opscheppen aan het kampvuur
Je kan het je zo voorstellen hoe twee man-
nelijke voorouders een beminnelijke dame 
trachten te imponeren. “Dus je bent tijdens 
de jacht een monster tegengekomen?” 
“Jazeker, en niet zomaar een monster, het 
had drie koppen!” “Oh, ik ben er ooit één 
tegengekomen met negen koppen! En 
vleugels!” “Maar dat van mij spuwde wel 
vuur!”

Je hoeft eigenlijk niet ver te zoeken hoe 
de meest waanzinnige verhalen hun eigen 
leven gaan leiden. Al onze pedagogische 
doelstellingen ten spijt, onze sociale media 
staan vol met complottheorieën en broodje- 
aapverhalen. Hoe wonderlijk onze realiteit 
ook lijkt te zijn, we hebben als mens de 
drang om er vaak een schepje bovenop te 
doen, of er een loopje mee te nemen.

Veel fabeldieren nemen een hybride vorm 
aan: denk maar aan centauren, zeemeer-
minnen, sirenes, vampieren, weerwolven … 
Ze doen ons nadenken over wat het bete-
kent om mens te zijn.

Pokémon GO!
In de zomer van 2016 was er iets vreemds 
aan de hand. Hier en daar zag je kinderen 
en volwassenen met hun smartphone door 
straten en weggetjes sluipen. Voor buiten-
staanders was het moeilijk te vatten wat die 
mensen juist bezielde: met het blote oog 
was er helemaal niets bijzonders te zien.

Die speurders deden mee aan een nieuwe 
rage: het spelletje Pokémon GO. De game 
maakt gebruik van augmented reality en 
gps om animaties te projecteren op beel-
den van de camera van een smartphone. 
Spelers gaan dus met hun smartphone 
in de hand op zoek naar Pokémon in 
hun virtuele omgeving. Volgens sommige 
futurologen is dat nog maar het begin van 
de ‘toegevoegde realiteit’.

We zien virtual reality steeds vaker opduiken 
in games, tentoonstellingen, opleidingen, 
operatiezalen … Misschien komt er een dag 
dat we de VR-bril niet meer afzetten omdat 
het lenzen zijn die we dagelijks dragen. Zo 
kan de grens tussen de ‘natuurlijke’ en de 
virtuele realiteit vervagen. Morgen eens een 
fietstochtje langs de eenhoornweide maken? 
Of toch maar een bezoekje aan de hippo- 
grieven in het Harry Potter-park brengen?

Het doet ons nadenken over wat ‘echt’ is. 
Je zou kunnen inbrengen dat zo’n een-
hoornweide niet meer is dan een projectie. 
Hetzelfde kunnen we echter zeggen over wat 
er op onze beeldschermen plaatsvindt. Zitten 
we dan hele dagen te staren naar iets wat 
niet reëel is?

Dino’s van vlees en bloed
Mooi die fantasie en virtuele realiteit, maar 
zullen we ooit fabeldieren van vlees en bloed 
kunnen scheppen? Helemaal onmogelijk lijkt 
het niet.

Vandaag experimenteert men om uitgestor-
ven dieren aan de hand van kloontechnieken 
opnieuw tot leven te brengen. Naast het 
niet te onderschatten kostenplaatje is er 
nog een andere belangrijke hindernis: men 
heeft nood aan DNA waarbij de houdbaar-
heidsdatum niet is overschreden. Om een 
soort echt te herintroduceren en te kweken, 
moet men bovendien zowel een mannetje 
als een vrouwtje klonen, om vanzelfspre-
kende redenen.

Wie van een Jurassic Park droomt, zal zijn 
hoop toch moeten temperen. Het oudste 
DNA dat wetenschappers tot nu toe hebben 
teruggevonden, is van een mammoet van 
zo’n 1,2 miljoen jaar oud, terwijl de laatste 
dinosauriër 66 miljoen jaar geleden is uit-
gestorven.

Een andere piste is om te werken met het 
DNA van de dichtste nog levende verwant 
van de tyrannosaurus rex: de kip. Dan pro-
beert men de evolutionaire klok terug te 
draaien, waarbij bijvoorbeeld de bek weer 
een snuit met tanden wordt.

Om echte fabeldieren te gaan creëren, lijkt 
CRISPR, een methode waarmee DNA met 
ongekende precisie gemodificeerd kan wor-

den, nieuwe mogelijkheden te bieden. Maar 
moeten we die piste ook gaan bewandelen?

Ethische vragen
Mengen we ons niet al te vaak in de natuur 
met soms ernstige verschijnselen tot gevolg? 
Denk maar aan het ontstaan van het covid-
19-virus dat vermoedelijk afkomstig is van 
een dierlijke bron zoals een vleermuis.

Naast het mogelijke gevaar bij dergelijke 
vraag is er nog een andere vraag: moeten 
we onze wetenschappelijke tijd en energie 
investeren in het proberen te creëren van 
fabeldieren, louter om mensen te entertainen? 

Entertainment hoeft geen vies woord zijn, 
het maakt een belangrijk onderdeel van onze 
dagelijkse zingeving uit. Maar de ethische 
vragen zijn wel op hun plaats. En er zijn er 
veel die je kan bedenken. Stel dat het bijvoor-
beeld ooit mogelijk is: heeft iemand het recht 
om een zeemeermin te worden?

We hoeven het ons ook niet zo moeilijk te 
maken: virtual reality biedt een technologisch 
makkelijkere weg naar het creëren en beleven 
van fabeldieren. Met een pak vol sensoren en 
VR-bril kan er vandaag al heel wat.

* * *

Pokémon GO is een game die 
gebruikmaakt van augmented reality 

en gps, waardoor de grens tussen de 
natuurlijke en de virtuele realiteit steeds 

meer vervaagt
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oe ethisch is het testen op dieren? Het is een 
vraag die al enige tijd de gemoederen beroert. 
Laten we ervan uitgaan dat het merendeel van de 
mensen tegen dierproeven is als het om tabak of 

cosmetica gaat. Gelukkig zijn die verboden in België. Maar wat 
met wetenschappelijke studies voor geneesmiddelen, neurologisch 
onderzoek of zelfs onderzoek naar milieu en klimaat?

Philipp Kocks

Ook getest op dieren
Vervangen, verminderen, verfijnen

Enkele cijfers
In 2020 werden in Vlaanderen 220.609 
dierproeven uitgevoerd in 106 erkende labo-
ratoria. Dat staat te lezen op de website van 
Dierenwelzijn Vlaanderen. Daarbij valt meer 
dan 85% van de proeven in de categorieën 
‘fundamenteel onderzoek’ (41%) en ‘trans-
lationeel en toegepast onderzoek’ (45%).

Onder fundamenteel onderzoek verstaat 
men het zuiver wetenschappelijke onder-

zoek naar de lichamelijke mechanismen die 
onder meer een rol spelen bij ziektebeelden. 
Het translationele en toegepaste onderzoek 
spitst er zich dan specifiek op toe om de 
resultaten uit het fundamentele onderzoek 
om te zetten en te vertalen naar klinische 
behandelingen.

De rest van de testen behandelt zaken 
zoals kwaliteitscontrole van voeding, 
behoud van soorten, bescherming van 

natuur en milieu, en opleidingen voor het 
verwerven van beroepsvaardigheden. 
Gedetailleerde cijfers kan je vinden op 
www.vlaanderen.be/dierenwelzijn.

Wat zegt de wet?
In België is dierenwelzijn een gewestelijke 
aangelegenheid, al is de regelgeving in de 
drie gewesten identiek. Dat komt omdat 
ons land de richtlijn van de Europese Unie 
volgt.

H
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Zijn testen op dieren, die in veel gevallen heel wat leed bij de levende wezens 
veroorzaken, te verantwoorden op basis van wetenschappelijke vooruitgang?
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Die richtlijn stelt onder andere dat “hoewel 
het wenselijk is het gebruik van levende die-
ren in procedures te vervangen door andere 
methoden, waarbij geen levende dieren wor-
den gebruikt, het gebruik van levende dieren 
noodzakelijk blijft om de gezondheid van 
mensen en dieren en het milieu te bescher-
men. Deze richtlijn vormt evenwel een 
belangrijke stap in de richting van het berei-
ken van het einddoel om de tests op levende 
dieren voor wetenschappelijke en onderwijs-
kundige doeleinden volledig door andere 
procedures te vervangen zodra dit weten-
schappelijk mogelijk zal blijken.” (Uit artikel 
10 van de Europese richtlijn 2010/63/EU.)

Het dilemma
Nu de brede context is geschetst, kunnen 
we ingaan op het ethische aspect van dier-
proeven. Het dilemma luidt als volgt: zijn 
de testen op dieren, die in veel gevallen 
heel wat leed bij de levende wezens ver-
oorzaken, te verantwoorden op basis van 
wetenschappelijke vooruitgang?

We hoeven die kwestie niet volledig 
opnieuw uit te spitten, want een aantal 
belangrijke denkers was ons voor. In 1975 
schreef de Australische filosoof Peter Singer 
in zijn boek Animal Liberation dat morele 
oordelen zich op gelijkwaardige belan-
gen moeten baseren, ongeacht etniciteit, 
geslacht en volgens Singer ook diersoorten. 
Een onderscheid maken tussen mensen en 
niet-mensen is volgens Singer even erg als 
racisme, seksisme of, zoals hij het noemt, 
‘speciësisme’.

Singer maakt er wel de nuance bij dat 
het begrijpelijk is dat een ontzettend 
grote doorbraak, zoals het geval was met 
openhartchirurgie, het enorme leed dat 
proefdieren ervoeren, eventueel kan recht-
vaardigen.

Mens en dier
De kern van de discussie gaat dus over 
de relatie tussen mens en dier. Door de 
hele geschiedenis heen beschouwden 
(westerse) filosofen de mens als een hoger 
wezen ten opzichte van de rest van het die-
renrijk. Maar er werd ook heel lang gedacht 
dat de man een hoger wezen was dan de 
vrouw, dus laten we die piste maar snel 
verlaten.

Bovenstaande visie op mens en dier kende 
evenwel een aantal tegenstanders. Zo 
schreef de Britse filosoof Jeremy Bentham 
aan het eind van de achttiende eeuw over 
dieren dat “de dag zal komen dat de rest 
van het dierenrijk dezelfde rechten zal ver-
krijgen die hen alleen door tirannie worden 
onthouden. De vraag is niet of ze kunnen 
redeneren. Noch of ze kunnen praten. Maar 
kunnen ze lijden?”

Ook vandaag kent de mens een veelheid 
aan relatievormen met dieren. Als ze thuis 
zitten, noemen we ze huisdieren. Als ze 
achter tralies of glas zitten, dan spreken we 
van een dierentuin. Sommige dieren hebben 
religieuze waarden.

We kweken ook dieren voor voedsel en 
kledij. Sinds een zeventigtal jaar is de 
schaalvergroting van die productie misselijk-
makend te noemen. We gebruiken dieren bij 
het werk, tijdens sportactiviteiten of gewoon 
voor ons plezier.

We doen ons uiterste best om bepaalde 
ecosystemen stabiel te houden, maar we 
doden dieren als ze onze gezondheid, onze 
woonplaats of zelfs onze luxe verstoren.

Je merkt het, onze relatie met dieren is uiter-
mate complex. Dat maakt het natuurlijk ook 

zeer moeilijk om het gevraagde waardeoor-
deel te vellen.

Wat nu?
Heel wat onderzoeksfaciliteiten, wetgevin-
gen en richtlijnen (waaronder die van de 
Europese Unie) hebben de drie r’en geïm-
plementeerd: ‘replacement, reduction, 
refinement’. Bij ‘replacement’ of ‘vervanging’ 
gaat men steeds op zoek naar alternatieve 
testen waar geen dieren aan te pas komen. 
Met ‘reduction’ of ‘vermindering’ wil men 
ervoor zorgen dat men meer informatie uit 
minder dierproeven kan halen. Ten slotte 
beoogt men met ‘refinement’ of ‘verfijning’ 
het minimaliseren van pijn en stress voor, 
tijdens en na de testen.

Dierproeven zijn dus nog steeds een belang-
rijk onderdeel van wetenschappelijke studies. 
En tot er een alternatief komt, zal dat ook zo 
blijven. Het klinkt naïef om het op te nemen 
voor het dier in deze situatie. Maar dat is het 
niet. Terwijl ze zeker kunnen bijdragen aan 
belangrijke doorbraken bij de genezing van 
menselijke of zelfs dierlijke ziekten, moet er 
steeds over gewaakt worden dat het aantal 
testen en het lijden tijdens de testen zo klein 
mogelijk blijft. Vervangen, verminderen en 
verfijnen is dus de boodschap.

* * *

Vervangen, verminderen en verfijnen, dat zijn de alternatieven voor dierproeven: 
vervangen omvat alternatieve testen zonder dieren, verminderen betekent meer 

informatie uit minder dierproeven halen, en verfijnen beoogt het minimaliseren van pijn 
en stress voor, tijdens en na de testen
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De toekomst is plantaardig
De impact van individuen blijkt

Vlees eten beroert mensen, net zoals andere morele vraagstukken dat doen, en tal 
van aspecten spelen daarbij een rol: de impact van dierlijke landbouw op het klimaat, 

het bewustzijn voor dierenleed, de invloed van vleesconsumptie op de gezondheid

e leven in boeiende tijden. Veel van wat ‘altijd 
al zo was’ wordt openlijk in vraag gesteld. 
Zoals de manier waarop we met dieren 

omgaan. Is het nog wel van deze tijd om dieren te kweken 
enkel en alleen om ze op te eten? Wordt de toekomst echt 
plantaardig? Veganist Tobias Leenaert gelooft er alleszins in.

W
Lieve Goemaere
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Een nieuwe levenswijze
Tobias Leenaert was twaalf jaar toen hij 
begon na te denken over het verschil tussen 
de dieren die we in huis nemen en de dieren 
die op ons bord belanden. Zijn grote vraag 
was: “Hoe kan ik rechtvaardigen dat ik de 
ene soort opeet, en de andere soort knuf-
fel?” Hij vond geen onderscheid, en kwam 
tot de conclusie dat hij dan maar beter vlees 
kon laten. Maar omdat hij zo genoot van 
dat lapje vlees op zijn bord, duurde het nog 
tot zijn twintigste eer hij daadwerkelijk die 
stap zette. Niet veel later werd hij veganist, 
schreef hij zijn thesis over de relatie tussen 
mens en dier, en richtte hij EVA op, wat staat 
voor Ethisch Vegetarisch Alternatief. Na vijf-
tien jaar aan het roer van die organisatie te 
hebben gestaan, begon hij op zichzelf, als 
spreker, consultant en auteur. Zijn boek How 
to Create a Vegan World is ondertussen in 
tien talen vertaald.

De ideale persoon dus om mijn prangende 
kwestie aan voor te leggen. Het zit namelijk 
zo … Het is ondertussen 26 jaar geleden dat 
ik mijn eerste stappen richting vegetarisme 
zette. Ik zat in het zesde middelbaar en mijn 
moeder zette een stoofpotje met konijn op 
tafel. Nee, dat kon ik écht niet opeten. Ik 
dacht al langer na over vegetariër worden, 
en het beeld van een donzig konijntje op mijn 
bord gaf de doorslag: ik kapte met vlees 
eten. Een half jaar later schrapte ik ook vis 

van mijn menu. Wat heb ik daar commentaar 
op gekregen, zeg. Altijd waren er mensen die 
meenden iets over mijn nieuwe levenswijze 
te moeten zeggen. Ik werd ontelbare keren 
een naïeve geitenwollen sok genoemd, en ik 
kan je een lijstje geven van alle grappen die 
ik door al die jaren heen heb mogen horen. 
Met stip op nummer één: “Wortels hebben 
ook gevoelens hoor, haha.” Toen ik wat jon-
ger was, ging ik daar steevast tegenin, tot 
grote hilariteit van de tegenpartij natuurlijk. 
En ik geef toe, ik heb me vast ontelbare 
keren laten vangen.

In de loop der jaren leerde ik om niet meer 
op dergelijke commentaren in te gaan. 
Uiteindelijk verdwenen die opmerkingen 
volledig. Meer zelfs, daar waar ik vroeger 
net wel of net niet recht in mijn gezicht werd 
uitgelachen, reageren mensen nu haast ver-
ontschuldigend: “Ik eet zelf ook bijna geen 
vlees, hoor.” Terwijl ik daar niet eens naar 
vraag: mij maakt het niet zoveel uit wat 
een ander in zijn bord legt. Maar is de hou-
ding tegenover vegetariërs en veganisten 
echt zo veranderd als ik zelf aanvoel? Die 
en andere bedenkingen leg ik aan Tobias 
Leenaert voor, en hij deelt graag zijn visie op 
een plantaardige toekomst met ons.

Dieren eten is nergens goed voor
Tobias Leenaert: Vlees eten beroert men-
sen, net zoals andere morele vraagstukken 

dat doen, vandaar al die emotionele reac-
ties. Stel je voor: ik banjer door het leven, 
en jij bent iemand die heel bewust leeft, die 
vrijwilliger bij allerhande organisaties is en 
zich dagelijks voor een betere wereld inzet. 
De kans is groot dat ik mij slecht ga voelen 
als ik mezelf met jou vergelijk, en daardoor 
in het defensief ga. Het is een bekend feno-
meen in de psychologie dat mensen die iets 
goeds doen sneller neergehaald worden 
dan anderen. Mensen wijzen blijkbaar heel 
graag op de inconsistenties bij anderen. 
Want, oef, die ander is toch niet zo per-
fect als hij overkomt - en daardoor voel je 
jezelf weer beter. Heb je deze vroeger niet 
gehoord: “Je bent vegetariër, maar je draagt 
wel lederen schoenen … Dat is toch niet 
consequent.” Een typisch voorbeeld.

Maar onze maatschappij evolueert, onze 
kennis neemt toe, en we kunnen er niet 
naast kijken: dieren eten is eigenlijk nergens 
goed voor. Ten eerste, vlees eten is niet goed 
voor het klimaat. Om het even welk pro-
bleem je onder de loep neemt - ontbossing, 
verwoestijning, erosie, verlies aan biodiver-
siteit, maakt allemaal niet uit: voor al die 
problemen staat dierlijke landbouw in de top 
drie van de oorzaken. Een tweede reden is 
dat dieren de laatste jaren een stem heb-
ben gekregen. Dierenleed is zichtbaarder 
geworden, en dat heeft ons bewustzijn ver-
hoogd, heeft gezorgd voor meer oog voor 

Veganist Tobias Leenaert: “Mijn theory of 
change is: je moet genoeg mensen hebben 

die genoeg doen. Liever honderd mensen 
die ietsje meer plantaardig eten dan één 

veganist die alles volgens het boekje doet.”



Dossier: ??

38 | deMens.nu Magazine Dossier 

dierenwelzijn. Bepaalde undercoverbeelden 
choqueren de mensen. Wat in sommige 
slachthuizen gebeurt, wordt niet meer geto-
lereerd in een beschaafde samenleving. Ten 
derde is het duidelijk dat te veel vlees eten 
niet goed is voor je gezondheid. Veel onder-
zoeken wijzen uit dat rood en verwerkt vlees 
de kans op kanker verhoogt. Dan denk je 
toch twee keer na eer je zoiets in je mond 
steekt.

Bovendien is het nog nooit zo gemakkelijk 
als nu geweest om naar een plantaardige 
levenswijze over te schakelen. Vroeger 
waren producenten van vegetarische en 
zeker van veganistische producten klein-
schalige spelers die vanuit hun eigen 
beperkte niche werkten. Vandaag de dag 
beseffen steeds meer ondernemers dat er 
veel toekomst in plantaardige voeding ligt. 
Ze hebben ambities die pakweg twintig jaar 
geleden onbestaande waren. Sommige 
plantaardige bedrijven draaien een mil-
joenenbusiness en zijn constant aan het 
innoveren. Hoeveel soorten plantaardige 
drinks zijn er niet de dag van vandaag? 
Vroeger moest je het stellen met sojamelk 
van Lima, nu zijn er veel merken die veel 
smaken op de markt brengen.

Elke stap is belangrijk
Leenaert: Al snap ik best dat het voor 
veel mensen moeilijk blijft. Als je op res-
taurant moet kiezen tussen je favoriete 

gerecht steak au poivre of het onbekende 
tempé, dan begrijp ik waarom je voor het 
eerste opteert. Mensen kiezen nu eenmaal 
niet zo gemakkelijk voor het onbekende. 
Maar je kan ook kleinere stapjes zetten. 
Spaghettisaus is net zo lekker en eenvou-
dig te bereiden met plantaardig gehakt als 
met vlees, dus waarom zou je bijvoorbeeld 
niet proberen om dat vlees standaard te ver-
vangen? Mijn theory of change is: je moet 
genoeg mensen hebben die genoeg doen. 
Liever honderd mensen die ietsje meer 
plantaardig eten dan één veganist die alles 
volgens het boekje doet. Als er voldoende 
mensen een kleine verandering willen 
maken, dan wordt het aanbod vanzelf gro-
ter en verlaag je de drempel om plantaardig 
te eten. De meeste mensen willen namelijk 
geen al te grote offers maken.

Vijfentwintig jaar geleden moest je als vege-
tariër vooral veel van je menu schrappen. 
Nu is dat helemaal anders, eigenlijk heb je 
vandaag veel minder motivatie nodig. En je 
kan ook maar gewoon je best doen. Door al 
te fanatiek met je vingertje te zwaaien, stoot 
je mensen af, en bovendien maak je het 
voor jezelf reuzemoeilijk. Of je nu honderd 
procent veganist bent, of negenennegentig, 
die ene procent maakt echt geen verschil. 
Een visie waarop ik trouwens soms kritiek 
van veganisten krijg. Zij begrijpen maar niet 
dat ik het beter vind om de bijna-vegan 
lasagne die iemand je voorschotelt op te 

eten, ondanks de eieren in de lasagnevellen, 
dan je neus ervoor op te halen. Het gaat me 
om het effect: als ik die lasagne, waarvoor 
iemand zo goed zijn best heeft gedaan, wei-
ger, dan zal dat die andere persoon wellicht 
niet motiveren om plantaardig eten verder 
te onderzoeken. Hij of zij zal het associëren 
met fundamentalisme. Dat wil ik vermijden.

Discrepantie tussen denken en doen
Leenaert: Daartegenover staat dat hoe 
gemakkelijker het wordt om veganist te 
zijn, hoe laakbaarder het is om het niet te 
zijn. Zolang een elektrische auto twee keer 
zoveel kost als een gewone, kan je niet 
verwachten dat iedereen zich een elektri-
sche wagen aanschaft. Maar van zodra 
er geen prijsverschil meer is, ben je toch 
moreel verplicht om de meest ecologische 
keuze te maken. We zijn er nog lang niet, 
maar van zodra het écht gemakkelijk is om 
vegetariër of veganist te zijn, dan wordt het 
steeds minder aanvaardbaar om toch nog 
altijd vlees te eten.

Veel mensen vinden rechtvaardigheid, geen 
leed berokkenen en zorg dragen voor toe-
komstige generaties belangrijk. Als je dat 
vindt, kan je toch op zijn minst proberen 
daarnaar te leven. Ik hoor vaak: “Ik vind dat 
je dieren mag opeten, maar ze moeten wel 
goed behandeld worden.” Als je dan vraagt: 
“Dus jij eet alleen dieren die in een fantasti-
sche context leven vooraleer ze zachtaardig 

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest 
om naar een plantaardige levenswijze 
over te schakelen: het aanbod aan 
vegetarische en veganistische producten 
wordt alsmaar groter, en steeds meer 
ondernemers beseffen dat er veel 
toekomst in plantaardige voeding ligt
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worden gedood?”, krijg je toch te horen dat 
die mensen hun vlees gewoon in de super-
markt kopen. Of misschien bij de biologische 
slager of op een hoeveslagerij, maar is dat 
zoveel beter?

Bij veel mensen is er een fundamentele dis-
crepantie tussen wat ze denken dat goed 
is, en wat ze doen. Die discrepantie is er bij 
iedereen, hoor, bij mij ook, al situeert die zich 
dan eerder op andere vlakken. Ik besef bij-
voorbeeld dat veel kledij wordt gemaakt in 
omstandigheden die echt niet oké zijn, maar 
niet al mijn kleren zijn fair trade. Maar ik wil wel 
mijn best doen, op zijn minst proberen. Hoe 
beter je het hebt en hoe meer bevoorrecht je 
positie is, des te meer verantwoordelijkheid 
heb je om over dingen na te denken en actie 
te ondernemen. Nog zo’n dooddoener die ik 
vaak voor de voeten geworpen krijg: “Er zijn 
zoveel prangender kwesties op de wereld dan 
dierenleed. Alleen het rijke Westen kan zich 
met vegetarisme bezighouden.” Natuurlijk, en 
net omdát wij het kunnen, moeten we het 
doen.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf
Leenaert: Ik geloof dat voldoende individuen 
samen een impact kunnen hebben. Ik run bij-
voorbeeld een lokale Facebookgroep waarop 
we restaurantjes met een plantaardig aan-
bod groeperen. Die zaken krijgen dan meer 
volk over de vloer dat daar specifiek naar op 
zoek is; daardoor vergroten ze hun aanbod, 

en krijgen ze vaak nog meer klanten … Een 
heel simpele actie waaruit de impact van 
individuen blijkt. Toch mogen we die andere 
zijde niet vergeten: het is ook belangrijk dat 
de vleesindustrie begint open te staan voor 
een vegetarisch aanbod, dat er bedrijven zijn 
die toekomst zien in plantaardige verhalen. 
Het is een en-enverhaal: de mens brengt de 
verandering, maar de omgeving moet die 
verandering mogelijk maken. Meer aanbod 
en keuze maakt de consument enthousiaster.

Op de goede weg, maar …
Leenaert: Zo is er het initiatief van enkele 
warenhuisketens om vanaf 2026 geen plof-
kippen meer te verkopen. Een serieuze stap 
voor supermarkten, dat zeker, al maak ik er 
meteen een kanttekening bij: uiteindelijk is de 
enige concrete verandering dat het om trager 
groeiende rassen gaat die vijf à tien dagen 
langer gaan leven. Dus laat ons de mensen 
vooral niet wijsmaken: “Eet nu maar met een 
gerust hart kip.” Weet je dat kippen, die toch 
wel tien jaar oud kunnen worden, geslacht 
worden wanneer ze zes weken zijn? Voor mij 
is de manier waarop wij als samenleving met 
dieren omgaan, totaal onaanvaardbaar. Ben 
je een vleeseter en wil je één kleine stap in 
de goede richting zetten? Eet dan geen kip 
meer. Zij zijn de dieren die het meest lijden.

Plantaardige toekomst
Leenaert: Ik denk dat ik het zelf niet zal 
meemaken, maar ik geloof rotsvast in een 

plantaardige toekomst. De mensen die met 
morele argumenten te overtuigen zijn, zijn 
al mee met het verhaal. Nu moeten we ook 
nog die andere groep meekrijgen, en dat 
lukt door het plantaardige aanbod groter en 
toegankelijker te maken. Hoe meer alterna-
tieven er zijn, hoe simpeler het is om over te 
schakelen, en hoe zwaarder de morele argu-
menten doorwegen. Een vicieuze cirkel … 
en zo komen we er wel.
 
 

Over EVA

• EVA vzw informeert op een posi-
tieve en verleidelijke manier 
over alles wat met plantaardige 
voeding te maken heeft. Via tal 
van activiteiten en campagnes 
helpt de organisatie mensen die 
op een makkelijke, gezonde en 
lekkere manier minder of geen 
vlees willen eten.

• Dankzij EVA is donderdag voort-
aan veggiedag en doet in maart 
iedereen mee met de veggiechal-
lenge. Meer informatie, inspiratie 
en recepten op: www.evavzw.be 

• Schrijf je in op de nieuwsbrief 
en ontvang iedere donderdag 
een veggierecept in je inbox: 
www.evavzw.be/nieuwsbrief 

De mens brengt de verandering, maar de 
omgeving moet die verandering mogelijk 

maken: of anders gezegd, voldoende 
individuen samen kunnen een impact 

hebben, maar de industrie moet ook voor 
alternatieven openstaan
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n België belanden jaarlijks ongeveer 50.000 dieren in een 
asiel. Al die dieren zoeken via adoptie een nieuw baasje. 
En het gaat niet alleen om honden of katten. Maar ook 
om konijnen, paarden, geiten, kippen, cavia’s … 

Vanuit het buitenland gebeuren eveneens adopties, soms van 
dieren die in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar waar het 
dier ook vandaan komt, de dankbaarheid is universeel.

Ellen Vandevijvere

Het juiste baasje bij het juiste dier
Over de adoptie van asieldieren

Joëlle Merinsky (rechts op de foto) van All4Dogs: “Als je een hond wil adopteren, moet je er de 
verantwoordelijkheid voor dragen. Omgekeerd nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. Een 

angstige hond bijvoorbeeld plaatsen we niet bij iemand die daar geen ervaring mee heeft.”

Dossier: Rolmodellen
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Kwestie van tijd
Ludivine Nolf werkt in het dierenasiel 
Veeweyde in Anderlecht. Daar ondervinden 
ze dat een gebrek aan tijd de meest voor-
komende reden is waarom een dier wordt 
afgestaan. “Mensen onderschatten vaak 
hoeveel tijd een dier nodig heeft om een 
gelukkig en voldaan leven te leiden. Neem 
nu een hond: je moet ermee gaan wande-
len, spelen, je moet hem trainen en helpen 
de wereld te verkennen.”

Andere omstandigheden die worden aan-
gehaald, zijn een verhuizing, een scheiding 
of allergieën. Het valt op dat in de hokken 
van het asiel een ruime meerderheid aan 
Amerikaanse staffords en Mechelse herders 
zit. Ze hebben zelfs elk hun eigen afdeling 
in Veeweyde. “Hun aantal is standaard in 
elk asiel het grootst en ze blijven er ook het 
langst. Dat is erg jammer, want het zijn zo’n 
lieve dieren, tenminste als je je activiteiten 
aan hun noden aanpast.”

Het dierenasiel Veeweyde zit altijd vol, niet 
alleen met katten en honden, ook de konij-
nenafdeling is volzet. Het konijn blijkt toch 
groter te zijn dan verwacht, meer aandacht 
te vragen, of het duo heeft plots gezelschap 
van kleintjes … “Het is ook frustrerend hoe 
weinig kennis er over konijnen is. Maar dat 
is niet verwonderlijk, als je ziet dat ze in die-
renwinkels gewoon als snoepjes worden 
verkocht.”

Coronapups
De afgelopen maanden komen er opvallend 
veel jonge honden binnen. Niet toevallig zijn 
ze een jaar oud. In die periode explodeerde 
de vraag naar pups door de lockdowns in 
volle coronatijd. “De honden zijn een voor 
een bang tot extreem bang voor mensen 
of andere honden, ze kunnen niet aan de 
lijn wandelen, en weten zich geen raad 
met hun energie”, legt Ludivine uit. “Er is 
gewoon niets mee gedaan. En als mensen 
dan weer gaan werken, dan is de hond daar 
het slachtoffer van”, stelt ze.

Sinds een paar jaar heeft Veeweyde zijn 
adoptieprocedure aangepast, waardoor 
het asiel naar een nog betere match kan 
zoeken. Het systeem werkt, want ze krijgen 
intussen nog maar zelden een dier terug.
“Naast ons team van vrijwilligers hebben we 

ook twee vaste gedragstherapeuten die met 
de honden werken en hen proberen klaar te 
stomen voor een nieuw leven. En uiteindelijk 
blijft het een kwestie van de juiste baas bij 
het juiste dier te vinden, ook als dat een 
‘rugzakje’ heeft.”

Adopt, don’t shop
Die uitspraak zit rescue-organisaties als 
het ware in hun DNA. Omdat er voor elke 
gekochte hond bij wijze van spreken tien 
worden gedumpt of op straat moeten over-
leven, vaak in erbarmelijke omstandigheden. 
Gezien die extreme onverschilligheid waar 
dieren het slachtoffer van zijn, is die rede-
nering - adopteren, niet kopen - dus niet 
onlogisch.

Alles kan altijd beter, maar in België en de 
omringende landen worden dieren in asielen 
relatief goed opgevangen. Buiten die con- 
treien gaat het er heel wat minder rooskleurig 
aan toe en is dierenwelzijn vaak nauwe-
lijks van belang. Je hoeft niet eens zo ver 
te zoeken om een voorbeeld van dergelijke 
wantoestanden te vinden.

Geen bescherming
In Spanje worden naar schatting jaar-
lijks 50.000 jachthonden zoals galgo’s en 
podenco’s gedood, of als vuilnis afgedankt. 
Er zijn wel wetten, maar de opvolging ervan 
wordt amper gecontroleerd. Een jager heeft 
bijvoorbeeld vijf officieel gechipte honden en 
daarnaast nog twintig niet-geregistreerde 
honden. De jager met de beste jachthond 
ontvangt prestigieuze prijzen. Er is dus 
veel geld mee gemoeid en dat verklaart 
het grote verloop van honden. De dieren 
die niet voldoen, worden gedumpt, ver-
moord, achtergelaten, opgehangen, noem 
maar op. Buiten het jachtseizoen slijten die 
honden hun dagen aan een korte ketting 
in een donker hok met nauwelijks eten en 
drinken. Diezelfde jager heeft dan wel twee 
rotverwende chihuahua’s in huis rondlopen.

Een jachthond is geen gezelschaps-
dier volgens de Spaanse wet. Het is een 
werkinstrument en bijgevolg geldt er geen 
bescherming voor hen. Gelukkig verandert 
die mentaliteit gestaag in Spanje, en zien 
jagers hun steun afbrokkelen, mede dank-
zij de Europese Unie die steeds meer druk 
uitoefent. Maar zolang diezelfde jagers de 

politieke macht in handen hebben, blijft het 
voor veel kleinschalige en private opvang-
centra dweilen met de kraan open en 
overleven met weinig middelen.

Op basis van een foto
All4Dogs vzw, opgericht door Joëlle 
Merinsky, is een vereniging uit Sint-Truiden 
die met lokale Spaanse shelters of opvang-
centra samenwerkt, niet te verwarren 
met de Spaanse perreras die niet voor 
niets ‘dodingsstations’ worden genoemd. 
All4Dogs runt een shop met hondenspullen, 
met als doel de opbrengst aan de shelters 
te schenken. Regelmatig trekken leden 
van All4Dogs naar Spanje om voer, kledij, 
kussens en andere benodigdheden aan 
de shelters te bezorgen. Op hun terugweg 
nemen ze dan telkens een aantal geadop-
teerde honden uit de shelters mee om hun 
kersverse baasjes in België te ontmoeten. 
En in eigen land helpt All4Dogs als vrijwilliger 
mee in het dierenasiel van Sint-Truiden.

“Vooraleer een hond via All4Dogs geadop-
teerd mag worden, wordt er een huisbezoek 
bij de kandidaat-adoptanten afgelegd en 
worden kennis en veiligheid gecontroleerd”, 
aldus Joëlle. “Als je een hond wil adopte-
ren, moet je er ook de verantwoordelijkheid 
voor dragen en je merkt al snel of mensen 
dat zullen respecteren of niet. Omgekeerd 
nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. 

Ludivine Nolf van Veeweyde: “Mensen 
onderschatten vaak hoeveel tijd een dier 
nodig heeft om een gelukkig en voldaan 

leven te leiden. Neem nu een hond: je moet 
ermee gaan wandelen, spelen, je moet hem 
trainen en helpen de wereld te verkennen.”
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Een angstige hond bijvoorbeeld plaat-
sen we niet bij iemand die daar geen 
ervaring mee heeft. Dankzij de correcte 
informatie vanuit de asielen waarmee wij 
werken, weten we gelukkig goed welke 
hond bij welk gezin past. In de vijf jaar 
dat we adopties doen, hebben we toch 
al 1.150 honden geplaatst. Die honden 
zijn zó dankbaar. Natuurlijk is het lastig 
om een hond te adopteren op basis van 
alleen maar een foto. ‘Er zijn er zoveel’, 
zeggen mensen dan. Maar je mag er nooit 
zomaar één nemen om er één te hebben, 
dat is fout.”

Persoonlijk kennismaken met een hond in 
een opvanggezin vergroot aanzienlijk de 
kansen op adoptie. De hond kan immers 
aan het huiselijke leven wennen, en tegelijk 
kan hij de kandidaat-adoptanten ontmoe-
ten, en omgekeerd. Toch is dat in België 
wettelijk niet toegelaten. Is dat niet ontzet-
tend jammer en een beetje de omgekeerde 
wereld? Broodfokkers kunnen dan weer wél 
probleemloos de grens over om hier pups 
aan de lopende band te verkopen.

Joëlle is stellig: “Ik ga ermee akkoord dat 
een adoptie sneller zou kunnen gebeuren 
indien de honden hier al in opvang zitten. 
Maar het mag gewoonweg niet. Honden 
mogen wel vanuit het buitenland komen, 
maar alleen als ze al geadopteerd zijn. 

Aangezien All4Dogs samenwerkt met het 
dierenasiel van Sint-Truiden, dat op zijn 
beurt samenwerkt met politie en dieren-
welzijn rond inbeslagnames enzovoort, 
proberen wij het goede voorbeeld te geven. 
Want ook in eigen land zijn er honden die 
een goede thuis zoeken.”

Ze horen er gewoon bij
Evi en Rafael, dierenvrienden uit Ekeren, 
wilden geen honden meer via een fokker, 
maar kozen na hun mopshondjes bewust 
voor adoptie. Nu hebben ze sinds enkele 
jaren podenco’s, allemaal via een stichting. 
Dat jachthondenras is behoorlijk andere 
koek dan mopshondjes, maar ze zochten 
dan ook honden die bij hun actieve leven 
passen.

Evi: “Met twee van de drie honden hebben 
we op voorhand bij het opvanggezin kennis-
gemaakt. Dat is toch anders dan wanneer 
je via foto’s moet kiezen, zoals bij de derde 
hond, Oscar, die in Duitsland in opvang zat. 
In zo’n geval is het vooral heel belangrijk dat 
je uitgebreid wordt ingelicht over het karak-
ter van de hond en dat je nagaat of dat wel 
bij jou past. We hebben er intussen drie en 
dat is genoeg, hoor, er komt er geen meer 
bij”, lacht ze.

Met de komst van de honden ziet Evi en 
Rafaels leven er toch wel een tikkeltje 

anders uit. “Een hond hoort gewoon bij je 
gezin, net als je kinderen. Ik vind wel dat we 
ons leven daaraan hebben aangepast, maar 
dat doen we met alle plezier.”

Asielhonden probleemhonden?
Een veelgehoorde uitspraak is dat adoptie-
honden meer gedragsproblemen zouden 
vertonen dan ‘gekochte’ honden. Evi heeft 
daar een duidelijke mening over: “Volgens 
mij is daar geen verschil in. Het gaat vooral 
over de manier waarop je met de hond 
omgaat, en hoe je met zijn of haar karakter 
rekening houdt. Het is dan ook van groot 
belang dat mensen goed gescreend wor-
den en de juiste verwachtingen bij een hond 
hebben. Sommige mensen lijken hun adop-
tiehond snel op te geven, en die moet dan 
plots weg omdat het niet gaat. Dat is zo 
verwarrend voor zo’n beestje, dat vaak al 
heel wat heeft meegemaakt.”

Er zijn zoveel honden die op straat of in 
slechte omstandigheden leven en die naar 
een warm en liefdevol nest verlangen. Die 
honden zien groeien en openbloeien, is heel 
mooi om te ervaren. Om die reden kies ik 
persoonlijk ook voor adoptie, ook in de toe-
komst. Eén hond redden zal de wereld niet 
veranderen, maar voor die ene hond zal de 
wereld wel volledig veranderen.

* * *

Evi Moeremans heeft samen met haar gezin 
drie honden geadopteerd: “Het is vooral heel 
belangrijk dat je uitgebreid wordt ingelicht 
over het karakter van de hond en dat je 
nagaat of dat wel bij jou past.”
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dachtDoor
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

De dienst Dierenwelzijn staat in voor de voorbereiding, 
ondersteuning en controle van het dierenwelzijnsbeleid in 
Vlaanderen.

Sinds 1992 komt GAIA, Global Action in the Interest of Animals, op 
voor dierenbelangen. De dierenrechtenorganisatie ijvert voor een 
steeds betere bescherming van levende wezens die pijn en angst 
kunnen voelen. Daarom voert GAIA actie tegen georganiseerde 
dierenmishandeling en menselijke praktijken die dieren op grote 
schaal doen lijden.

EVA, of Ethisch Vegetarisch Alternatief, is een Vlaamse sociaal-
culturele beweging die mensen informeert over de voordelen van 
lekker en gezond vegetarisch eten.

Animal Rights komt op voor de rechten van dieren. “Elk dier is 
een individu met recht op leven en welzijn. Dieren bestaan niet voor 
ons, maar voor zichzelf. Het gebruiken van dieren als instrument is 
moreel onjuist. (…) Het doden van dieren en het toebrengen van 
stress, angst, pijn of andere vormen van leed aan dieren, zoals het 
ontnemen van hun natuurlijke gedrag, is mens- en dieronwaardig.”

Anders dan de naam doet vermoeden, is Bite Back een 
dierenrechtenorganisatie die door middel van geweldloze actie 
opkomt voor de belangen en rechten van dieren. Met hun radicale 
campagnes als ‘Vis wijzer, vis niet’ en ‘Sluit de slachthuizen’ 
tracht de organisatie ons bewustzijn (en geweten) te spijzen met 
betrekking tot wat er op ons bord komt.

People for the Ethical Treatment of Animals, afgekort PETA, is een 
internationale dierenrechtenorganisatie met bekende boegbeelden 
zoals Paul McCartney, Pamela Anderson en P!nk.

Wie is wie?

De faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent staat al 
vijf jaar op de eerste plaats van de Academic Ranking of World 
Universities, ook wel de ‘Shanghai-ranglijst’ genoemd.
Nergens ter wereld geniet je een betere opleiding voor dierenarts 
dan aan de Universiteit Gent.

Beste dierenartsen

“De mens is van nature een politiek dier.”
- Aristoteles, Griekse filosoof en wetenschapper.

“Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karak-
ter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed 
is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.”
- Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof.

“We smullen smakelijk van de varkensworstjes op onze BBQ, 
maar brandmerken onze buurman als de antichrist als we hem 
zijn trouwe viervoeter zien doden, villen en roosteren boven 
hetzelfde vuurtje. Dat is niet rationeel consistent. Het doden 
en eten van dieren (met gelijkaardige eigenschappen) is immo-
reel, óf het is moreel aanvaardbaar, maar het kan niet beide 
tegelijk zijn. We moeten dus ofwel ons moreel oordeel over 
de buurman bijstellen, ofwel het moreel oordeel over onszelf.”
- Heidi Mertes, Belgische bio-ethicus.

Gezegd

Over de gemeenschappelijke geschiedenis van mensen en 
dieren vind je meer bij ‘Overal DNA’, een infocampagne van 
De Maakbare Mens. Enkele weetjes:
• Het DNA van de chimpansee heeft meer overeenkomst 

met het DNA van de mens dan met dat van de gorilla.
• Bij wilde dieren zijn genetische aandoeningen zeldzaam, 

omdat er een sterke selectiedruk heerst. Dieren met 
ernstige symptomen overleven niet lang. Er bestaan 
talloze genetische afwijkingen waarmee een dier wel 
kan overleven, bijvoorbeeld albinisme (het ontbreken van 
pigment) of melanisme (een overmaat aan zwart pigment).

• In de cellen van alle levende organismen zit DNA dat men 
kan vergelijken om verwantschappen vast te stellen. Zo 
onderscheiden biologen families, zoals de katachtigen 
en de rozenfamilie.

• Het DNA van schimmels lijkt meer op dat van dieren 
dan van planten.

• Het menselijk genoom is voor 85% gelijk aan dat van 
een muis.

• Fruitvliegjes hebben ongeveer 70% dezelfde genen als 
mensen.

Weetjes



Afstuderen 
met al 15 jaar 
ervaring.

Nova Academy: postacademische 
opleidingen voor jou

Je bent met je jaren ervaring onmisbaar in je vak.  
Maar de wereld verandert snel, dus afgestudeerd ben 
je nooit. Bij Nova Academy verruim je je kennis én blijf 
je op de hoogte van alle innovaties in jouw vakgebied. 
Bekijk nu het gezamenlijk aanbod van na- en bijscholingen 
aangeboden door UAntwerpen, UGent en VUB op 
nova‑academy.be.
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