de voorzitter

Vlees opnieuw onder vuur
“Overheden blijven de industriële veeteelt massaal subsidiëren om steeds meer te produceren, terwijl al dat
vlees onze gezondheid, die van onze kinderen en de planeet bedreigt. Ze zouden beter boeren steunen bij de
omslag naar ecologische landbouw, en mensen aanmoedigen om meer lokaal en meer plantaardig te eten.
Zo kunnen landbouwers een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.”
Voor alle duidelijkheid, de bovenstaande tekst komt niet van mij. Ze werd uitgesproken in een persmededeling door de expert vlees en veeteelt bij Greenpeace, die een wereldwijde campagne willen uitrollen
tegen de productie en consumptie van vlees. Verder gaat Greenpeace in het uitgestuurde persbericht nog
een paar keer kort door de bocht, met de gekende argumenten van broeikasgasuitstoot en impact op gezondheid en dierenwelzijn. Kortom, een gekend stramien en jaarlijks weerkerend verhaal in deze periode
van het jaar. Bij ons kennen we nu eens geen “dagen zonder vlees”-campagne, in Nederland is er nu wel de week zonder vlees. De
aanleiding om nog eens ferm uit te halen?
Bij het lezen van het bericht vinden we het bijzonder spijtig dat vleesgebruik zo ongenuanceerd met de vinger wordt gewezen. De
waarheid is veel genuanceerder dan de toon die men in het artikel aanhoudt, het is niets anders dan een kopie van de aanhoudende
en stereotype argumenten van de anti-vleeslobbies (EVA, AnimalRights, Gaia, e.a.).
Het is pijnlijk dit keer op keer te moeten lezen als rundveehouder, die zijn dieren elke dag verzorgt. Runderen die het grootste deel
van hun leven op de weide kunnen doormaken, al dan niet met kalf als dat haalbaar is. Daar wordt bewust weer niks over gezegd.
Het is pijnlijk te merken dat voorkeur gegeven wordt aan geprepareerd voedsel (allerlei burgers, kweekvlees en andere toestanden)
waarvan de ingrediënten van de andere kant van de wereld ingevoerd worden. Want je vindt op het vegetarisch bord, behalve de
groenten, maar zeer weinig ingrediënten van bij ons.
Vlees is een interessant en voedingsmatig belangrijk voedsel dat ook gemakkelijk kan leiden tot een ruime voedselvariatie op het
menu. Het is een zuiver stuk voedsel dat op een natuurlijke wijze bekomen wordt, zonder chemische preparaties, van boer tot bord
en staat in contrast tot de talloze vegetarische bereidingen met allerlei artificiële toevoegingen die de voedselindustrie ons opsolfert
en waar veel aan verdiend wordt.
Het is pijnlijk te moeten horen dat de veehouders hun dieren zouden laten afzien. Het tegendeel is waar: voor de boer zijn zijn dieren ‘landbouwhuisdieren’ en draagt hij daar alle zorg voor. Koeien worden steeds meer 10 jaar oud en meer. Op een dag stopt het
natuurlijk wel, maar als ook dat op een correcte en zachte manier gebeurt dan hoeft de consument zich geen zorgen te maken rond
dierenleed. Daarrond was het voorbije jaar ook heel wat te doen.
Wij merken keer op keer dat de waarheid geweld aan gedaan wordt en dat sommigen zich er in verkneukelen om een ganse sector
op het kapblok te leggen.
We hebben in Vlaanderen veel grasland (> 40 %). Dankzij de herkauwers wordt die oppervlakte nuttig gebruikt en gevaloriseerd en
leveren die een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening.
Het gaat de antivleeslobby al lang niet meer om minder vleesverbruik, maar om een totale stop van het houden van dieren, ongenuanceerd. Ze overdonderen de consumenten met foutieve informatie.
Jammer dat de Vlaamse familiale landbouwers zo voorgesteld worden. Landbouwers zouden moeten gekoesterd worden, want ze
zullen zeldzaam worden. Elke dag zijn er in Vlaanderen 4 die ermee stoppen.
Maar één ding vergeet men: waar welvaart gecreëerd wordt, begint men vlees te eten. Dat was zo en dat zal zo blijven.
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