
Een land van dartele geitjes
D e afgelopen decennia heeft

zich een dubbele revolutie
voltrokken in de wijze waarop wij
met landbouwhuisdieren om-
gaan. Enerzijds houden wij dieren
op steeds grotere schaal en met
steeds grotere efficiëntie, zodat
dierlijke producten – vlees, eieren,
melk, gelatine – ongekend goed-
koop zijn geworden. Deze trend is
in bijna de hele wereld zichtbaar,
maar Nederland is een van de kop-
lopers in efficiëntie en een van de
grootste exporteurs van dierlijke
producten. Anderzijds groeit de
weerstand tegen deze wijze van
produceren in de rijke wereld, en
in verhevigde mate in Nederland –
het enige land ter wereld met een
Partij voor de Dieren in het parle-
ment. Die weerstand is voor de
meeste mensen emotioneel, een
reactie op de massaliteit van de
productie en de daaraan gekop-
pelde instrumentele visie van het
dier als productiemachine. Schrij-
vers en opinieleiders hebben zich
hier fel tegen uitgesproken en zij
vinden steeds meer gehoor. Niet-
temin gaapt er een kloof tussen de
publieke gevoeligheid voor ge-
maltraiteerde dartele geitjes op
weg naar de slacht en het koopge-
drag van het merendeel van de be-
volking. De gemiddelde Neder-

lander eet er geen hap vlees min-
der om – bijna veertig kilo per per-
soon per jaar. Nog steeds is de in
plastic verpakte, nauwelijks als
vlees herkenbare kiloknaller po-
pulair, ondanks de pogingen van
supermarkten om differentiatie
aan te brengen tussen vleessoor-
ten.

De redenen voor deze incohe-
rentie tussen emotie en gedrag is
dat het moeilijk is voor de meeste
mensen om een verband te zien
tussen hun dagelijkse handelin-
gen en het abstracte morele debat.

Dat debat is ook nog eens gelar-
deerd met termen die niet eendui-
dig gedefinieerd zijn, maar tege-
lijkertijd een emotionele lading
hebben, zoals ‘intensief’ of ‘groot-
s ch a l i g ’. Veel van de materie is
echt ingewikkeld en gaat tegen de
gevestigde intuïtie in: grootscha-
lig bijvoorbeeld betekent niet au-
tomatisch meer stress voor de die-
ren. Vleeswijzers bieden geen soe-
laas: helaas is het niet zo dat biolo-
gische biefstuk ‘beter’ is dan con-
ventioneel geproduceerde bief-
stuk. Wie moedeloos wordt door
een gebrek aan overzicht, blijft bij
zijn oude gedrag of vlucht in on-
v e r s ch i l l i g h e i d .

Hoe dan ook, de problemen
rondom de dierlijke productie
zijn niet gering. Hoewel er nog
wel over de exacte cijfers gesteg-
geld kan worden, staat buiten kijf
dat alle landbouwhuisdieren en
alle wijzen van dieren houden cu-
mulatief een ongeëvenaarde in-
vloed op de planeet hebben. Of het
nu gaat om landgebruik voor vee-
voer of weides, ontbossing, water,
stikstof- en fosfaatkringlopen, het
versterkte broeikaseffect – overal
grijpt de veehouderij op in. Na-
tuurlijk kunnen herkauwers
(koeien, geiten, schapen) en enkel-
magigen (kippen en varkens) niet

over één kam geschoren worden
(wereldwijd groeit deze laatste
groep trouwens het hardst). De
herkauwers eten gras dat mensen
niet eten, al worden ze op veel
plaatsen bijgevoerd, en produce-
ren relatief veel uitstoot van sterk
reactieve broeikasgassen zoals me-
thaan en lachgas. Eenmagigen
doen dat weer veel minder, maar
concurreren directer met de mens
om voedsel. En niet het minste:
steeds vaker worden we opge-
schrikt door talloze perikelen die
direct de volksgezondheid raken:
van gekkekoeienziekte en vogel-
griep tot de meest recente Q-
koorts bij geiten en antibiotica-
resistenties door het eten van kip-
p e n v l e e s.

Door onze unieke positie als
grote producent, als land met een
kritische tegenbeweging en met
een keur van topwetenschappers
in het veld, kunnen wij niet an-
ders dan de problemen rond de
veehouderij open op tafel leggen.
Wat wij in Nederland doen, wordt
met argusogen elders gevolgd.
Toch wordt er over weinig dos-
siers meer gedraald en gemierd, al
lijkt het keerpunt nu eindelijk
aangebroken. Het is niet het onbe-
hagen over dierenwelzijn of kli-
maat, maar de zorg over de bedrei-

ging van de volksgezondheid die
het tij zal doen keren. Tot nu toe
traineert de politiek de zaak: het
vertrouwde bastion van het CDA
geeft genoeg tegenwicht aan de
Partij voor de Dieren, met hier en
daar een speldeprik van Groen-
Links of de SP, om de status quo
min of meer te handhaven. Onder-
tussen bivakkeert de wetenschap
nog steeds te veel in haar ivoren
torentje, waar schermutselingen
uitgevochten worden tussen me-
dici, ecologen en zoötechnici, zon-
der dat de buitenwereld helder-
heid krijgt over wat we wel en
(nog) niet weten. Ook hier, net als
bij klimaatvragen, moeten de me-
ningsverschillen open naast el-
kaar gelegd worden en vertaald
worden in beleidsopties. Het kli-
maatgebeuren leert ons dat dat
geen sinecure is.

Veehouderij is intussen steeds
meer een internationale kwestie.
Ik zou er een lief ding voor geven
als wij, op basis van onze democra-
tische, economische en weten-
schappelijke reputatie, het voor-
touw zouden nemen voor een in-
ternationaal debat over de toe-
komst van de dierlijke productie.
Daarbij moeten we ons ook afvra-
gen of er een internationaal ver-
drag moet komen om de legitieme

eiwitbehoeftes van een groeiende
wereldbevolking, de volksgezond-
heid en milieueisen te reguleren.

Voorlopig zijn eenvoudige op-
lossingen niet zomaar voorhan-
den, al is er al veel verbeterd mede
dankzij innovatieve boeren. Er is
serieus uitzicht op technologische
doorbraken, zoals in het spijsver-
teringssysteem van koeien om me-
thaanuitstoot te verminderen. He-
laas beperkt de publieke discussie
zich vooral tot afgeleiden, zoals de
maat van de megastallen, het aan-
tal kippen per vierkante meter,
een eventuele belasting op vlees.
Daarmee spannen we het paard
achter de wagen (dat paard, dat al-
lang zijn functie als landbouw-
huisdier en vleesleverancier heeft
verloren, maar dat als vermaaks-
dier de snelst groeiende soort in
Nederland is). We moeten aller-
eerst afspreken onder welke om-
standigheden wij dieren willen
houden. Is Nederland een land
waar jonge boeren kunnen wo-
nen, dus waar we ook ruimte ma-
ken voor vormen van intensieve
dierlijke productie? Of wil Neder-
land uitsluitend een land van dar-
telende geitjes zijn?
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