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De reactie van de gemiddelde passant? Mmm, lekker. Ondanks alles 
wat we nu weten over de hartverscheurende situatie in de Nederlandse 
varkensindustrie – krappe, kale, overvolle stallen zonder daglicht, ern-
stige verwaarlozing en mishandeling tijdens het transport, langdurige 
stress voorafgaand aan de slacht – van jaarlijks 25 miljoen intelligente, 
sympathieke, doorgefokte, depressieve en psychisch gestoorde var-
kens, voelen we ons door deze vrolijke uiting niet om de tuin geleid. 
Hoewel we weten dat varkensvlees eten niet alleen achterlijk is maar 
ook ongezond, zien we in het slachtoffer als smulpaap niet iets pervers. 
We denken: jammie.
Knor, knor. Dat is wat we als kind leerden over de taal van varkentjes. 
Diep van binnen houden we vast aan die romantiek, terwijl de weten-
schap inmiddels heeft vastgesteld dat varkens veertig verschillende  
geluiden voortbrengen, signalen van angst, ergernis en pret.
Belangrijk communicatiemiddel is ook de staart. Een staart die recht 
naar beneden hangt, is een teken van ziekte of ongemak. Een krul kan 
erop duiden dat het varken zich comfortabel voelt. Maar deze vorm 
van communicatie komt niet veel meer voor. Hoewel het al een kwart 
eeuw geleden werd verboden, brandt 99 procent van de boeren nog 
altijd de staart op zeer pijnlijke wijze af. (Anders bijten ze er maar in, 
uit verveling of stress.)
Varkens zijn sociale dieren. Ze eten samen en rouwen samen. Ook 
denken ze soms gewoon aan zichzelf, net als wij. Als ze op zoek zijn 
naar voedsel, schatten ze de hunkering van soortgenoten in, spelen 
daar met een schijnbeweging handig op in – en leiden zo de ander  
om de tuin.
Toch is voor het vijfde achtereenvolgende jaar de consumptie van  
varkensvlees omlaag gegaan. De consumptie daalde met bijna 2 pro-
cent. In plaats daarvan stijgt de consumptie van kip; een gezond stukje 
vlees én minder milieuvervuilend, aldus de promotie. Of is het omdat 
de kip alleen tok, tok zegt?

Wie kent niet het stoepbord bij de slagerij? 
Het varken, dat van alle dieren in de 
wereld het ’t slechtst heeft getroffen, 
afgebeeld als de likkebaardende 
aanbieder van zijn eigen ellende en pijn.
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