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vleeswijzer

     Welk lief 
dier kan ik 
                nog eten?
Steeds meer mensen eten bewust minder 
vlees. Ook in de vriendenkring van Viva’s 
Jessica van Zanten (34) stikt het van de 
(parttime) vegetariërs. Als slagersdochter 
én met de feestdagen in aantocht worstelt 
zij extra met de vraag: hoe doe ik het goed 
als vleeseter?

Bij ons thuis stond er vroeger iedere dag vlees op tafel. Karbonaadjes, 
saucijzen, varkenshaasjes, kip en mijn favoriet: biefstuk gingen er grif 
in. Wat wil je ook met een vader die al veertig jaar in de vleesindustrie 
werkt. Nooit vroeg ik me af waar dat vlees vandaan kwam: hoe de dieren 
hadden geleefd en laat staan hoe ze waren geslacht. Het was er gewoon. 
Sterker nog, ik zie mezelf nog als klein meisje rondlopen in het koelhuis 
van mijn vaders werk waar koeien klaar hingen om uitgebeend te wor-
den. Ik was niet onder de indruk. Eén keer, nadat ik op tv zag hoe een 
pluizig zeehondje werd doodgeknuppeld voor zijn vacht, zei ik tegen 
mijn ouders dat ik vegetariër werd. De volgende avond lag er een run-
derlapje op mijn bord, dat ik zonder morren opat. Lekker won het van 
de dierenliefde. 
Jaren later toen ik samenwoonde met een übercarnivoor kon ik niet 
aankomen met een Provençaalse ratatouilleschotel. En met een vader 
als hofleverancier van vlees voor onze vriezer was de behoefte om  
minder vlees te eten ook niet aanwezig. Pas toen ik weer alleen woonde 
en bij studiegenoten leerde dat vegetarische lasagne en pasta ook heel 
lekker is, ging ik af en toe een dagje vegetarisch. Ook leerde ik de water-
bom-kip kennen, een kipfilet volgespoten met water zodat ie zwaarder 
is. “Dat heb ik nou altijd, mijn wok halfvol met water,” zei een studie- 
genoot toen ik bij haar kwam eten. Dat had ik nog nooit gezien. Wat dat 

in de plaats kwamen beelden van 
kippen die worden volgespoten 
met hormonen om ze binnen 
veertig dagen te kunnen slachten, 
van varkens die hun enige dag-
licht zien wanneer ze van de stal 
naar de vrachtwagen worden ge-
dreven en van koeien die levend 
worden gevild. Kortom, geen lichte 
kost. Bovendien maakten weten-
schappelijk onderbouwde feiten 
als dat de bio-industrie voor 51 
procent verantwoordelijk is voor 
de uitstoot van broeikasgassen: 
dat infectieziekten als BSE en  
de vogelgriep ontstaan in de bio-
industrie en dat oerbossen worden 
gekapt om soja- en graanvelden  
te planten om ons vee te kunnen 
voeren, het voor mijn leesclub en 
mij nog minder aantrekkelijk om 
onze tanden zonder problemen in 
een stuk vlees te zetten.
Van de acht leesclubleden, waar-
van een vegetariër, werden er drie 
spontaan ook vegetariër. Maya 
Shamir (31), marketingmanager, 
is er een van: “Ik was al geen grote 
vleeseter, maar na het lezen van 
dit boek had ik geen excuus meer. 
Het dierenleed in combinatie met 
de troep die er in beesten wordt 
gespoten, was voor mij de druppel. 
Hoe is het mogelijk dat we dieren 

in een soort fabrieken houden  
enkel en alleen om op te eten?” 
Sanne van ’t Veer (28), redactioneel 
manager, zweerde niet alleen vlees, 
maar ook vis af: “Ergens wist ik al 
heel veel van wat er zich in de bio-
industrie afspeelt. Gemakzucht 
zorgde dat ik het niet verder uit-
zocht. Door dit boek was ik veel 
langer met het onderwerp bezig 
en dat had meer impact op me dan 
bijvoorbeeld een documentaire.  

Ik ben niet tegen vlees eten, 
maar vlees uit de bio-industrie 
vind ik ethisch onverantwoord. 
Te vergelijken met de Holocaust. 
Ik weet dat het heftig klinkt, maar 
we hebben het hier wel over levende 
wezens en we steken massaal 
onze koppen in het zand.” 
De rest van de leesclub besloot na 
het lezen van ‘Dieren eten’ bewust 
parttime vegetariër te worden. 
Ikzelf twijfelde.  ›

Vleesminnaars, -mijders en  
-minderaars in nederland
Volgens de Vegetariërsbond komen er in Nederland 
steeds meer gelegenheids-vegetariërs bij. 

4% is vegetariër

27% eet elke dag vlees

39%  eet 0 tot 4 keer per week vlees

30%  meer dan vier keer per week vlees

BRON: BIOMONITOR/BIOLOGICA

betreft aten we thuis altijd ‘goed’ 
vlees. De fastfoodketen met de 
gele M liepen we voorbij, want die 
hamburgers werden volgens mijn 
vader gemaakt van ‘gekke, oude 
koeien uit Engeland’. Let op, dit 
was jaren voordat BSE ofwel de 
‘gekkekoeienziekte’ uitbrak. En 
nadat hij me vertelde welk slacht-
afval er in een frikandel verdwijnt, 
stapte ik over op de kaassoufflé bij 
mijn friet.
Toch duurde het nog tot dit jaar 
voordat ik me echt in de vlees- 
industrie ging verdiepen. En dat 
kwam allemaal door Het Boek. 
Een keer in de anderhalve maand 
bespreek ik samen met zeven lees-
clubvriendinnen een boek. Dat 
combineren we met een etentje bij 
een van ons thuis. Een paar maan-
den geleden bespraken we ‘Dieren 
eten’ van Jonathan Safran Foer. 
In dit non-fictieboek beschrijft 
Foer de weg die vlees en vis uit de 
bio-industrie aflegt voordat het 
ons bord bereikt. Tijdens het lezen 
werd het beeld van boerderijen vol 
vrolijk rondhuppelende koeien en 
varkens – reclames laten ons graag 
geloven dat het er daar zo aan toe-
gaat – en de slogan ‘Kip, het meest 
veelzijdige stukje vlees’ voorgoed 
uit mijn geheugen gewist. Daarvoor 
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dierVriendelijk 
uit eten
In een restaurant vragen 
om een biologisch stukje 
vlees is moeilijk, want 79% 
serveert industrievlees.  
Sjoerd van de Wouw van 
Wakker Dier: “Er komen 
steeds meer biologische 
restaurants, maar er is 
nog een hoop te doen. 
Voor restaurants zou het 
feitelijk makkelijk zijn om 
biologisch vlees te serveren, 
omdat maar een klein deel 
van hun kosten bestaat uit 
ingrediëntkosten. Ze be-
steden het meest aan per-
soneel en huur. Volgend 
jaar gaan we aan de slag 
met de campagne ‘Horeca 
en kantine’, om óók daar 
meer bewustzijn te creëren.”

‹

Welk Vlees is VerantWoord?
Wil je tijdens de feestdagen en ook erna een goed en 
verantwoord stukje vlees? De Dierenbescherming helpt 
je met de Beter Leven-sticker: hoe meer sterren, hoe 
diervriendelijker.

en Waar kopen We dat?
Voor ‘gewoon’ vlees is de biologische slager de beste 
keuze; die krijgt drie Beter Leven-sterren van de Dieren-
bescherming. Voor wild kun je het beste naar de poelier. 
Daar is driekwart van het wild ook echt wild.

dat andere keurmerk
Een andere sticker op goed vlees is het EKO-keurmerk 
dat op producten wordt geplakt die voor meer dan 95% 
uit biologische ingrediënten bestaan.

vleeswijzer

vlees. Foodcoach Claire van den 
Heuvel: “Vlees is een grote leve-
rancier van eiwitten, ijzer en vita-
mine B. Als je stopt met vlees 
eten, is het belangrijk dat je van 
die voedingsstoffen nog genoeg 
binnenkrijgt. Eet dus voldoende 
peulvruchten, noten, zaden en 
volkoren producten. Doe je dat 
niet dan kun je last krijgen van 
vermoeidheid en bloedarmoede. Uit 
meerdere onderzoeken blijkt dat 
rood en gezouten vlees moeilijk te 
verteren zijn en een zware aanslag 
plegen op ons lichaam. Maar als je 
om de paar dagen een lekker stuk-
je vlees eet, geef je je darmstelsel 
genoeg tijd om het te verwerken.”
Lekker. Nog zo’n argument dat ik 
gebruikte om mijn ogen gesloten 
te houden. Volgens psychologe  
en initiatiefnemer van duurzame-
veeteelt.nl Roos Vonk is dat de 
meest asociale en egoïstische  
reden om vlees uit de bio-industrie 
te blijven eten. “Net als dieren 

worden we gestuurd door het  
lust-onlust-principe: ‘Ik wil het 
fijn hebben en graag nu meteen.’  
Wat vlees eten betekent voor het 
klimaat en het milieu is ver van 
onze bed. Lekker is dichtbij. Dat 
werkt hetzelfde als je je voorneemt 
om te gaan sporten. Het lange-
termijndoel is een fitter en strak 
lichaam. Maar op de bank hangen 
en een reep chocolade eten geeft 
directe bevrediging.” De truc om 
geen vlees of minder vlees te eten 
is volgens Vonk – zelf vegetariër – 
jezelf te belonen met de gedachte 
waarvoor je het doet. “Bedenk je 
eigen idealen en waarden. Als ik 

Kies je voor kip met het  
Beter Leven-keurmerk met 1 
ster dan weet je onder meer 
dat het dier minder antibio-
tica heeft gekregen en meer 
tijd had om te groeien. De 
stal van de 1-sterkip heeft 
daglicht en er is stro waarin 
ze kunnen scharrelen. Mini-
maal acht uur per dag is er 
toegang tot een ruime over-
dekte uitloop. Bij 2 sterren 
hebben de kippen hetzelfde 
als de 1-sterkippen én heb-
ben ze minimaal acht uur 
per dag toegang tot een uit- 
loop in de open lucht. Bij 3 
sterren hebben kippen het-
zelfde als de 2-sterkippen 
én worden de snavels van de 
kippen niet gekapt. Het gaat 
hier om biologisch vlees.

Pak je varkensvlees uit het 
vak met het Beter Leven-
keurmerk met 1 ster? Dat 
betekent dat het varken 
meer ruimte heeft gehad 
dan z’n soortgenoten in de 
bio-industrie. 1-stervarkens 
krijgen speelmateriaal 
waardoor ze niet aan elkaar 
gaan knabbelen uit verveling. 
Ook worden biggen niet  
gecastreerd. Bij 2 sterren 
mogen zeugen het hele jaar 
naar buiten en kunnen ze 
modderbaden nemen.  
De vleesvarkens worden in 
grote groepen op stro ge-
houden. Er is een overdekte 
uitloop naar buiten, waar er 
per dier een vierkante meter 
ruimte is. De staarten worden 
niet gecoupeerd en de tan-
den worden niet geknipt, 
iets wat in de bio-industrie 
standaard gebeurt. Bij 3 
sterren hebben varkens al 
het hiervoor genoemde. Ze 
hebben echter nog meer 
ruimte tot hun beschikking: 
drie keer zo veel als varkens 
in de bio-industrie. Het gaat 
hier om biologisch vlees.

Rundvlees met het Beter Leven-keurmerk met 1 ster betekent 
onder meer dat de koe tenminste 150 dagen van het jaar, acht 
uur per dag buiten heeft kunnen lopen. Kalfjes blijven minimaal 
drie maanden bij de moeder. Bij 2 sterren lopen koeien tenminste 
180 dagen van het jaar, twaalf uur per dag buiten en blijven kalfjes 
minimaal vijf maanden bij de moeder. Bij 3 sterren lopen koeien 
tenminste 210 dagen van het jaar twaalf uur per dag buiten. Kalfjes 
blijven minimaal zes maanden bij de moeder, net als in de natuur. 
Het gaat hier om biologisch vlees.

Ree en hert komen niet uit de bio-industrie. Konijn en 
eend wordt in 79 procent van de gevallen in de super-
markt verkocht als wild, maar in werkelijkheid hebben 
we met een tamme versie te maken. Gefokt dus, in de 
bio-industrie. Echt wild is roder van kleur dan tam wild. 
Bij de poelier is een kwart van het wild tam. 
BRON: WAKKER DIER

Ergens schaamde ik me voor mijn jarenlange kop-in-het-zandmethode. 
Want natuurlijk las ik al eerder berichten over plofkippen, zag ik tv-
spotjes van de Dierenbescherming (die ik meteen wegzapte omdat ik het 
niet kon aanzien) en wist ik eigenlijk wel dat in de vleesindustrie niet 
overal even zachtzinnig met dieren wordt omgesprongen. Ik probeerde 
excuses te vinden om mijn struisvogelgedrag goed te praten. Want 
vlees was ook altijd de bestaansbron van mijn gezin geweest en om die 
nu opeens af te vallen? Maar ook als je vader niet in de vleesindustrie 
werkt, is vlees voor de meesten van ons een deel van onze opvoeding. Of 
zoals Foer zelf zegt in de Volkskrant: “Nee zeggen tegen vlees is nee zeg-
gen tegen hoe we zijn grootgebracht, is nee zeggen tegen onze tradities. 
Vlees eten is een deel van onze identiteit.” Een ander excuus: het is een 
Amerikaans boek. Cijfers als ‘99 procent van vlees en vis in de Verenigde 
Staten is afkomstig uit de bio-industrie’ waren vast niet op Nederland 
van toepassing. Dacht ik. Sjoerd van de Wouw van Wakker Dier hielp  
me uit die droom. “Nederland is het meest veedichte land ter wereld. 
Nergens zijn er zo veel dieren te vinden per vierkante kilometer. Dus ja, 
ook wij hebben megastallen. Bovendien is Nederland de wereldwijde 
grondlegger van de vleesindustrie. Het enige waarin wij verschillen met 
Amerika is het hormoongebruik, dat gebeurt hier bijna niet meer. Maar 
antibiotica worden hier wel overvloedig gebruikt.” 
Oké, maar we hebben vlees nodig, toch? Doordat onze voorouders mil-
joenen jaren geleden op de steppe vlees begonnen te eten, zijn hun her-
senen en lichaam geëvolueerd tot Homo sapiens. We kunnen niet zonder 

in de supermarkt een nieuw product zie dat me lekker lijkt, maar er zit 
vlees in, dan heb ik dus een dilemma. Op zo’n moment bedenk ik wie ik 
wil zijn en wat ik wil uitdragen: iemand die gaat voor gelijkwaardigheid 
en die respect heeft voor de natuur. Zou ik het product toch kopen en 
eten, dan geeft dat een slecht gevoel, omdat ik mijn idealen verkwansel.”
Volgens Vonk kunnen vrouwen een grote rol spelen voor een vleesarmere 
wereld, omdat wij meer dan mannen gevoel kunnen opbrengen voor  
dieren en nog steeds grotendeels bepalen wat er ’s avonds op tafel komt. 
Ook uit onderzoek van Alpro Soya blijkt dat (parttime) vegetariërs veelal 
vrouw, hoogopgeleid zijn en in de stad wonen. 
In de afgelopen maanden merkte ik dat mijn excuses steeds minder hout 
sneden en kon ik met alles wat ik nu wist niet meer zonder met mijn ogen 
te knipperen biefstuk uit de bio-industrie kopen en eten. Helemaal stop-
pen met vlees eten wil ik (nog) niet, maar als ik vlees eet, kies ik zo veel 
mogelijk voor biologisch. Ja, dat is duurder. Maar als je weet dat ander 
vlees zo goedkoop is omdat dieren in massa’s worden opgefokt en  
leven onder slechte omstandigheden, is de keus snel gemaakt. En nu 
ik maximaal drie keer per week vlees of vis eet, valt het wel mee met die 
extra kosten. Toch is het voor mij geen ‘walk in the park’. Zo kon ik op 
zaterdag echt genieten van een gegrilde kip van de markt. Die geur alleen 
al! En een schaal met bitterballen onaangeraakt voorbij laten gaan, is 
niet mijn sterkste punt. In een restaurant wil ik ook nog weleens zwich-
ten voor een boterzachte tournedos. Een piepkuiken, konijn of kalfvlees 
daarentegen zal ik nooit van de menukaart kiezen. Werden alle dieren 
maar als fluffy beestjes gepresenteerd, dan werd het voor mij al een stuk 
makkelijker.  ●  
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