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In de discussies rond klimaatverandering en de rol van de landbouw daarin, meer specifiek de veehouderij, 
verliezen velen de trappers en gaan ze vlotjes voorbij aan het feit dat de wereldbevolking na de tweede 
wereldoorlog explosief toegenomen is, met alle gevolgen van dien. In zoverre zelfs dat men nu praat over 
het Antropoceen, het tijdperk waarin we zover gekomen zijn dat het klimaat en de atmosfeer onmiskenbaar 
beïnvloed worden door de menselijk aanwezigheid op aarde. Overal ter wereld speelden wij als boeren en 
tuinders altijd een cruciale rol als producenten van gezond en voedzaam voedsel. Waar er te kort was, werd 
er naartoe gebracht. Vroeger, vandaag en morgen nog altijd. Dat lukt jammer genoeg niet overal, waardoor 
anno 2019 een goeie 800 miljoen medemensen elke dag honger lijden. Evenveel als de totale wereldbevol-
king van 1750. Onstabiele en corrupte politici, oorlogen, gebrek aan kennis en middelen om beter te doen 
ontnemen in sommige, nochtans vruchtbare delen van de wereld, veel inwoners hun dagelijkse maaltijd. 

Dat zie je daar ook op het platteland, vaak met plattelandsvlucht tot gevolg, wat het alleen maar erger maakt. Wij daarentegen, wij 
hebben elke dag keuze te over en kunnen zelfs langs digitale weg onze goesting doorgeven aan diegenen die het God weet waar 
voor ons verpakken en verzenden. 

Je hoeft er zelfs je kot niet meer voor uit te komen, voor je maaltijd. De Hello Fresh’en, de Deliveroo’s en de Uber Eat’s van deze 
wereld zullen het wel op je dorpel komen afleveren. Waar het vandaan komt weten Janneke en Mieke zelfs niet. Lokale winkeliers 
ondervinden hun gemakzucht aan den lijve maar het zal de consument nieuwe stijl worst wezen. Tot op het ogenblik dat hij of zij 
beseft dat het misschien toch niet zo goed is voor het klimaat, al dat heen en weer gerij met de kleine bestelwagentjes met die 
foodbox, en hij tot de vaststelling komt dat zijn winkel om de hoek intussen opgepeuzeld werd door de grote retailer langs de invals-
weg naar de stad. Daar hebben ze alles, tot de Argentijnse biefstuk of de Nieuw-Zeelandse “roze dame” appel toe. Ze werden een 
klimaatgeweten geschopt door de Anuna’s en de Greta’s die in groten getale de straten van Brussel bewandelden en hen wezen 
op hun nalatigheden en onverantwoord gedrag in vliegtuigstoelen en aan de vleesschotel. Ze durven het aan om vlees te eten! Dé 
boosdoener van het klimaat naar verluid, want dat hadden ze opgevangen op school en in eenzijdige gekleurde communicatie-
campagnes van groene ideologen en klimaatgoeroes. In alle transitiemodellen voor de landbouw die tot nu toe uit de ideologische 
toverhoed zijn gekomen, wordt er gemakshalve voorbij gegaan aan diverse wetmatigheden. De voorgestelde “oplossingen voor het 
klimaat” worden door wat cijfergegoochel als baanbrekend bestempeld. Hetzelfde geldt ook voor de voedselvoorziening, die nooit 
in gevaar komt, zelfs al daalt de productie door extensieve teelt- en productiewijzen desastreus. Vanzelfsprekend is voor hen alles 
perfect haalbaar en volstaan we als consument én producent met een “mentaliteitswijziging”.

Een reclamespot pro landbouw lokt verontwaardiging uit op sociale media en haalt nooit het dagelijkse nieuws in de krant of op 
televisie, maar daar kijkt de jonge generatie toch niet meer naar. Niettegenstaande velen de mond vol hebben over het belang van 
de boer, ontbreekt dit aspect in zowat elk discours. 

Je kunt niet alles vragen aan de kleinste groep in de samenleving die ervoor zorgt dat die 98,5% anderen zich geen zorgen hoeven 
te maken over hun dagelijkse kost. 

Wij komen elke dag drie keer langs. Je ziet ons niet, maar we zijn er wel, aan tafel, in het bord. 

Een beetje respect is dan ook niet misplaatst.
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