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door Petra van der Burg
De auteur is predikant en lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

Arjen Lubach is met zijn satirische programma Zondag met Lubach prominent aanwezig in ons televisielandschap. Geestig, scherp, kritisch op basis van feitenkennis.
Journalistiek waar we trots op mogen zijn. Op zondag 17 september ging hij in zijn
uitzending in op de Nederlandse bio-industrie en liet zien hoe te veel dieren onder
erbarmelijke omstandigheden in te kleine, maar ook vooral onveilige ruimtes leven.
In heel 2017 zijn tot nu toe 225.000 dieren levend verbrand. Daar komen nog eens de
2,5 miljoen kippen bij die zijn geruimd vanwege de besmetting met het middel fipronil. Dat alles betekent niet meer en niet minder dan dat zich in ons land een drama
afspeelt waar we misschien over enkele eeuwen met precies evenveel schaamte over
spreken als we nu doen over het slavernijverleden, de concentratiekampen, wandaden
van Nederlandse soldaten in koloniale oorlogen. En dan opnieuw vele jaren te laat.
Wie zich een voorstelling maakt van de wanhoop en de paniek in de stallen waarin
duizenden dieren omkomen, die slaapt slecht. Een vraag waarom niemand een deur
openzet, zodat de dieren naar buiten kunnen vluchten, hoort bij een naïef, kinderlijk
wereldbeeld. We maken ons namelijk geen voorstelling van dit leed; we maken een
rekensom. We praten over winst en verlies, over gedupeerde boeren en consumenten.
En wie durft te beweren dat we onmenselijk zijn voor onze dieren, heeft het verkeerd
begrepen. Want we wandelen immers iedere dag met de hond, en betalen een vette
rekening bij de dierenarts voor de inenting van onze kat.
Hoe komt het dat we zo weinig interesse hebben in dit megaprobleem in de megastallen? Komt dat door onze portemonnee? Door onze gehechtheid aan ons karbonaadje? Vast en zeker, maar ook doordat we geen enkele relatie hebben met de dieren in de
stallen. We zien ze niet, we horen ze niet, we kennen ze niet. De prijs die zij betalen voor
ons gemakkelijke, in plastic verpakte eten blijft buiten ons blikveld. Misschien toch
maar eens een stickervelletje aanvragen via www.slechterleven.nl.
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