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GAIA  
Wij waren ontstemd over het artikel van Gaia-leider Michel Vandenbosch in Trends (2 

november 1995). Michel probeert natuurlijk om met zijn artikel dierenvrienden te 
misleiden en aan zijn kant te krijgen. Mensen die houden van dieren juist omdat het 
dieren zijn en die een rationelere houding aannemen tegenover het eten van vlees, het 

gebruik van dierlijke produkten en het aanwenden van dieren voor menselijk nut. 
Laten deze mensen niet vergeten dat Gaia toch steeds een extremistische beweging 

blijft en niet tevreden zal zijn met de verwezenlijking van de drie ontegensprekelijk 
nobele principes. Gaia streeft voor dierenrechten en voor het uiteindelijke afschaffen 
van elk menselijk gebruik van dieren (vee, huisdieren, proefdieren). Maar dieren 

blijven dieren en mensen blijven mensen.  
De opvattingen van extremistische dierenrechtenaktivisten worden inderdaad gesteund 

door enkele zeer vooraanstaande filozofen. We mogen echter niet vergeten dat er meer 
filozofen (even vooraanstaand als Singer) deze gelijkschakeling van de rechten van 
dieren met die van mensen verwerpen dan ze aanvaarden. Laten we eerlijk zijn, we 

kunnen het streven van Gaia voor dierenrechten toch moeilijk vergelijken met de strijd 
van echte helden, zoals de door Michel genoemde Martin Luther King, die strijden en 

streden, vaak ten koste van hun eigen leven, voor de rechten van de mens. Of hoopt 
hij ook op een Nobelprijs ? Voor dierenrechtenaktivisme ? Kom nu.  

Nog een woordje over het gebruik van proefdieren in het wetenschappelijk onderzoek. 
Hoewel Michel het gebruik van dieren in het wetenschappelijk onderzoek (zgn. "met 
de natte vinger") bespot, mag hij niet vergeten dat de resultaten van onderzoek met 

dieren heeft geleid tot belangrijke medische ontdekkingen waar wij allemaal van 
profiteren. "Gaia vindt dat diabetici evengoed als anderen recht hebben op de hoogst 

mogelijke levenskwaliteit," schrijft Michel. Een geruststelling voor onze Belgische 
suikerzieken, maar wat een pretentie! Verwerpelijk.  
Bovendien gaat het niet om jaarlijks honderden miljoenen dieren (wereldwijd) maar 

wel om ca. 20 miljoen waarvan zowat 90 % ratten en muizen. Het huidige gebruik 
betekent dat er per Europeaan ongeveer 1 rat of muis gedood wordt voor 

wetenschappelijk onderzoek elke 20 jaar. Opmerkelijk is ook dat het gebruik van 
proefdieren elk jaar afneemt. Wetenschappers proberen hun dierproeven alsmaar 
meer te vervangen en te verfijnen, maar soms is het nu eenmaal nodig om toch van 

dieren gebruik te maken. In tegenstelling tot wat Gaia beweert, zijn de meeste 
wetenschappers wel degelijk begaan met het lot van hun proefdieren en zullen ze het 

lijden zoveel mogelijk beperken. De meeste proeven veroorzaken trouwens helemaal 
geen pijn bij de onderzochte dieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


