Over de overeenkomsten tussen de
vleesindustrie en de Holocaust
ColumnTommy Wieringa schrijft wekelijks over wat hem bezighoudt.
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Het was een goed ding dat het deze week veel over dieren ging. Arjan Lubach behandelde in zijn
programma het massale sterven van productiedieren bij stalbranden, filosoof Eva Meijer baarde
opzien met haar proefschrift waarin ze een radicaal andere omgang met niet-menselijke dieren
bepleit. Ook was er een staartje nieuws over hoogleraar Roos Vonk, die in augustus in NRC
Handelsblad de vleesindustrie met de Holocaust had vergeleken.
Ik las venijnige kritieken op Vonk – ze was hysterisch (vrouwen met sterke opvattingen worden
altijd hysterisch genoemd, ook door andere vrouwen) en reduceerde de Joodse slachtoffers van de
Holocaust tot varkens. Onreine dieren, voor religieuze Joden, zodat Vonks belediging stilletjes kon
worden uitgebreid naar religieus terrein.
Vonk is niet de eerste die de vergelijking trekt tussen de vleesindustrie en de Holocaust.
Grotere denkers en schrijvers dan zij gingen haar voor, zoals Nobelprijswinnaars Isaac Bashevis
Singer en John Coetzee, op eigen titel of bij monde van hun personages. Singer schreef over
productiedieren: ‘Voor die schepsels zijn alle mensen nazi’s, en voor dieren duurt Treblinka
eeuwig’.
Dit even beroemde als beruchte citaat wil naar mijn idee niet het lijden van de Joden bagatelliseren
of bespotten, maar is een uitnodiging tot begrip voor het reële lijden van miljoenen productiedieren.
Dat lijden is, hoewel we ons er slecht in kunnen verplaatsen, niet wezenlijk onbelangrijker dan ons
eigen lijden.
Bovendien werkt de vergelijking twee kanten op: vaak wordt het transport naar de kampen met
veetransport vergeleken en worden de vernietigingskampen zelf mensenslachthuizen genoemd,
bijvoorbeeld door de Duitse filosoof Adorno.
En dan nog, het is maar een vergelijking: er staat niet dat de Holocaust gelijk is aan de
vleesindustrie, er staat dat er tussen die twee opvallend sterke overeenkomsten zijn, zowel wat
betreft aantallen en infrastructuur als de hoeveelheid pijn en doodsangst. In beide gevallen gaat het
om een geïndustrialiseerde wrede behandeling, die onnoemelijk lijden oplevert en veelal de dood tot
gevolg heeft.
Genoeg materiaal voor een vergelijking, lijkt me zo.
Er staat niet dat de Holocaust gelijk is aan de vleesindustrie
Al in 1780 schreef de Engelse filosoof Jeremy Bentham een schitterend betoog over dierenrechten,
waarin hij zich afvroeg hoe lang het nog zou duren voordat wij andere dieren net zo zouden
respecteren als onszelf. Hij vergeleek de behandeling van dieren met de grootste misdaad van zíjn
tijd: de slavernij. Hij schreef: ‘De vraag is niet of zij kunnen redeneren, en evenmin of zij kunnen
spreken, maar: kunnen zij lijden?’

Het vermogen tot lijden is inderdaad wat ons met het dier verbindt. Miljoenen productiedieren
ondervinden reëel leed in veel te kleine ruimtes waarin ze hun veel te korte levens doorbrengen te
midden van veel te veel soortgenoten – het is alleen maar omdat dit zich in het verborgene afspeelt,
dat we daarmee kunnen leven. Niet ons voorstellingsvermogen schiet te kort, we zijn simpelweg
opgehouden met het ons voor te stellen. Die onverschilligheid, dat is onze misdaad jegens het
productiedier.

