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Alleen kiloknallers ‘demonstrantenvlees’ zijn nog verkrijgbaar. Wordt 
het een sappige saucijs van de pens van een werkeloze vleesprodu-
cent? Of toch een waterig plackje veganist?
Gekke vraag? Deze foto is eind september in Frankrijk genomen, bij 
een groot kippenslachthuis bij Bazas, Bordeaux. Het gaat om een te-
genprotest van vleesboeren bij een demonstratie van veganisten van 
de 269 Life-beweging tegen dierenleed. Wij vleesboeren lijden óók pijn, 
is de boodschap. De burger kotst ons wel uit, maar dat komt door de 
veganist. Die beweert dat onze ‘pijn’ niet in de verste verte voelt als de 
pijn die onze dieren zouden voelen. Dit maakt ons zo woedend, dat we 
de veganist wel rauw lusten. Eet een veganist en red een boer.
Geen gekke leus dus, in een overbevolkte wereld waar steeds meer bo-
ze mensen andersdenkenden aan het spit willen rijgen. Want ook on-
der veganisten ruikt men bloed, in Nederland wordt steeds luider ge-
roepen om een kogel voor varkensbaron André Straathof. Toch gaat het 
er even niet om wie straks gelijk krijgt – is vlees schadelijk of juist een 
zegen voor mens, dier en aarde? De vraag is: doet de een wel eens een 
poging om de ander te begrijpen? Proeven ze elkaars nieren, om de 
onomkeerbare ontwikkeling naar een meer plantaardig dieet voor ie-
dereen gemakkelijker te maken? Verplaatst de een zich in een verhaal 
over mededogen en schuldgevoelens? En de ander in een verhaal over 
economisch vastzitten en de diepgevoelde overtuiging dat het dier de 
mens moet dienen?
Ik deed een poging bij Caroline van der Plas van de Nederlandse Vak-
bond van Varkenshouders. In ledenblad De Trog en op sociale media 
toont ze zich een scherp criticus van dierenactivisten, die ze vergelijkt 
met terroristen. Volgens haar is varken ‘het meest duurzame stukje 
vlees dat er is’. Ze startte daarom de actie #teampork, om mensen aan 
te moedigen om in elk restaurant naar varkensvlees te vragen. Ik ont-
doe haar openhartige mail van wat propagandistische dwaalsporen, 
want ze kwam over de brug. ‘Ik heb een tijdje geleden een maand 
geen vlees gegeten. Misschien klinkt het gek, maar ik kreeg toen meer 
respect voor veganisten. Ze zijn consequent in hun keuze en eten niks 
van dierlijke oorsprong. […] Ik heb geen oordeel over deze foto, maar 
agressie over en weer helpt niemand verder. […] Óók als vleeseters 
agressief reageren op veganisten, vind ik dat heel erg. Zelf houd ik het 
altijd netjes.’

Geen smakelijke keuze, maar stel je 
even de dag op aarde voor waarop je als 
verstokte vleeseter tot kannibalisme 
bent veroordeeld.
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REAGEREN OP 
VEGANISTEN, 
VIND IK DAT 
HEEL ERG’


