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Toen we nog in grotten woonden en we ook al dieren aten, maakten we 
uit ontzag beelden van ze. Later namen we ze in huis, in ruil voor be-
scherming aten we er af en toe eentje op. Weer later kwamen we op de 
gedachte om levende dieren te behandelen als dode. We rekenden uit 
hoe dicht op het randje van de dood we ze kunnen houden terwijl ze 
net niet doodgaan. Hoe kunnen we – achter gesloten deuren, uit beeld 
– zoveel mogelijk aan de genen sleutelen terwijl ze nog net op hun 
 poten blijven staan? Hoe kunnen we ze zo dicht mogelijk op elkaar 
 zetten en alle uitsteeksels eraf knippen en er ter verzorging de meest 
gefrustreerde loonwerkers bij zetten, zodat we ze zo goedkoop mogelijk 
kunnen eten – om er vervolgens zelf ook ziek van te worden?
Nu sijpelen steeds meer beelden van de dierenholocaust (tegen de 
honderd miljard dieren jaarlijks wereldwijd) naar buiten. Faces of 
Death, niet geschikt voor deze rubriek. Ik deel ze op Facebook, ik denk 
om steun te zoeken of zo. Vervolgens delen vijf van mijn 220 vrienden 
ze in hun bubbel, de rest kan het niet aanzien of ontvriendt me. Ben ik 
radicaal dat ik van mezelf naar die beelden moet kijken? Of zij? Omdat 
ze de waarheid al kennen en dieren doden omwille van een ongezond 
stuk rood vlees, onevenredig veel CO2-uitstoot en een onbevattelijk 
groot lijden?
Jonathan Safran Foer laat in zijn boek Dieren eten zien hoe lastig het is 
om een brug te slaan. Zelfs de meest indringende beelden schudden 
we van ons af, prikkels te over. En verhalen vertellen, elkaar met argu-
menten proberen te overtuigen op basis van gemeenschappelijke 
waarden, dat is ook al geprobeerd. Onvermoeibaar beelden dieren-
beschermingsorganisaties als PETA met sympathieke acties op straat 
als deze een keuze uit die ik op een barbecue nog maar nauwelijks 
hardop durf te verdedigen, maar wat pas werkelijk effect sorteert, zijn 
hun spijkerharde, undercover geschoten beelden uit de bio-industrie. 
Te vinden op Facebook. Soms zetten die zelfs de politiek in beweging.
Misschien, op een dag, veranderen ze ook mij, de machtige consu-
ment. In de VS boezemt PETA zelfs ontzag in bij de echte profiteurs 
van de bio-industrie, omdat PETA bereid is ze te bedreigen en bij ze in 
te breken, zodat die bazen, om maar geen doelwit te worden, in stilte 
onderhandelen over een iets ruimer hok. Komt verandering pas na 
 geweld? Een grote ramp? Als een flink deel van ons wordt weggevaagd 
door een virus afkomstig uit troosteloze loodsen vol zombiedieren? 
Komt revolutie van onderop? Het laagste, waar we geen beeld  
meer van hebben?

Zelfs de meest indringende beelden 
schudden we van ons af.
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