
COLUMN DE MENING

Plo!ippenvel
Neal Leemput
Dinsdag 17 augustus 2021 om 16.55 uur

Ik ben van nature geen dierenvriend. Ik heb geen huisdieren, ik ben
bang voor kleine hondjes en van alle dieren vind ik kippen mogelijk
de engste beesten die er zijn. Dat komt door de vorm van hun ogen.
En de steeds strenge blik die ze hebben. Het feit dat ze ook zonder
kop nog een aantal minuten kunnen rondlopen, een fenomeen dat
ik als plattelandskind meermaals meemaakte, vind ik buitenaards
beangstigend.

Maar ondanks mijn afgrijzen voor deze dieren, gruwel ik nog meer
van het idee van stallen vol kippen die op zes weken vetgemest wor-
den, zonder daglicht en loopruimte, om vervolgens zo snel en zo
goedkoop mogelijk op ons bord te belanden.

Dit horrorscenario zal binnenkort verleden tijd zijn. Wel ja, binnen-
kort. Vanaf 2026. Dan zullen supermarktketens Colruyt, Okay en Del-
haize geen plo!ip (zoals dit gedwongen kuddedier genoemd wordt)
meer verkopen. Dat hoerabericht bereikte ons gisteren. Gaia danste
mee, maar de vraag is hoe blij ze echt zijn met deze beslissing. 2026
is heel ver weg. En in Nederland bant men de verkoop van plo!ippen
al vanaf 2023. Een beslissing die vermoedelijk Gaia’s natte droom is,
terwijl ze nu tevreden moeten zijn met wat kruimels. Ze beloven wel
de druk op de ketel te houden, waarvoor bewondering, want ik ver-
moed dat er een stevige lobby mee gepaard gaat.

Vergeef me de cynische toon. Ik ben die, als "exitariër, hypochon-
drisch eter en bezorgde burger, aan mezelf verplicht. Hoewel ik geen
pluimvee-expert ben, begrijp ik ook wel dat er tijd nodig is om een
overstap te maken naar een diervriendelijker alternatief. Maar dat
alternatief, het ‘Better Chicken Commitment’ genoemd, lijkt een
schamele troost. De kippen leven amper langer en krijgen een ienie-
mieniebeetje meer ruimte. In een verklaring van de supermarkt-
woordvoerders hoor ik vooral angst voor winstverlies door ‘het duur-
dere alternatief’ en mogelijke promoties van de concurrent. Van een
oprecht engagement lijkt weinig sprake.

Laten we hopen dat de plo!ip een symboolkip wordt, die een explo-
sief debat op gang brengt over de hele voedingsindustrie die een niet
te doorgronden kluwen is. Waarom stellen we zoveel vragen bij een
coronavaccin, maar staan we zelden stil bij wat we elke dag in onze
mond steken? Wat weten we eigenlijk over de werkelijke prijs van
ons voedsel, de omstandigheden waarin het geproduceerd wordt of
de impact die dat hee# op mens en planeet?

Plo!ipgewijs nemen de supermarkten nu het voortouw. De overheid
is opvallend afwezig. Ze hebben het natuurlijk druk. Ook een Euro-
pese regelgeving, die wenselijk kan zijn, blij# uit. We kunnen ons in
tussentijd afvragen waar onze individuele verantwoordelijkheid als
consument begint. Velen kiezen natuurlijk voor goedkope kip uit
budgettaire overweging, maar is het niet al te makkelijk om de zwar-
te piet meteen naar de overheid door te schuiven? Waarom grijpen
we niet zelf naar een meer verantwoord alternatief (goedkoop plant-
aardig of duurder biologisch)? Vraag en aanbod is een heilig markt-
principe, toch? Food for thought om de komende weken mee vetge-
mest te worden.

Neal Leemput is theatermaker en Secretary of Queer Affairs bij De Studio. In ‘De mening’
geeft een gastschrijver een week lang zijn of haar visie op een actueel thema.

Verschenen op dinsdag 17 augustus 2021

LEES MEER OVER OF VOLG THEMA:

De mening

LEES MEER

16/08/2021 |  Wat een hysterie eigenlijk, dat genderdebat

13/08/2021 |  Zelf de handen uitsteken

12/08/2021 |  Naar de sterren

11/08/2021 |  Even geen boek van Roemer voor mij

10/08/2021 |  Hoe zullen we de coronabreuk lijmen?

ALLE ARTIKELS VAN DE LAATSTE 24 UUR »

BINNENLAND

Vandaag om 10:48  Coronablog | Mensen met verzwakt immuunsysteem krijgen derd…
Vandaag om 08:06   Foto Cartoon van de dag - augustus 2021
Vandaag om 06:45  Elke dag belanden gemiddeld 57 coronapatiënten in ziekenhuis
Gisteren om 21:29  Gevangene gewond na steekpartij in gevangenis Wortel
Gisteren om 19:26  Officieel: we beleven natste zomer sinds begin van metingen
Gisteren om 19:07  We beleven natste zomer sinds begin van metingen
Gisteren om 16:12  Burgemeester De Panne legt zich niet neer bij machtswissel: ‘Gaa…
Gisteren om 16:10  Meisje (3) overleden na aanrijding op kermis
Gisteren om 14:51   Brussels zorgpersoneel laat ‘koudwatervrees’ voor vaccinatie wa…
Gisteren om 14:25  Mondmasker niet langer verplicht in de les
Gisteren om 14:06  Rode Kruis ontving al recordbedrag van 35 miljoen euro aan giften
Gisteren om 12:26  Vlaanderen ontsnapt opnieuw aan code rood, Wallonië niet
Gisteren om 11:58  Mondmaskerplicht: versoepelingen in Waalse scholen, niet in Bru…

BUITENLAND

Vandaag om 11:08   Video Blusvliegtuigen vliegen rakelings langs vakantiegangers a…
Vandaag om 11:03   Video Live | Eerste drie Belgische evacuatievluchten vertrekken…
Vandaag om 08:15  Verschillende landen starten reddingsoperaties in Afghanistan: w…
Vandaag om 07:50   Video Van de aankondiging tot de chaos: Joe Biden houdt voet …
Vandaag om 07:14  Gouverneur Andrew Cuomo dient pensioenaanvraag in
Gisteren om 21:15   Taliban spreken verzoenende taal
Gisteren om 20:26  ‘De EU zal moeten praten met de taliban’
Gisteren om 19:46  Tropische storm maakt gevolgen aardbeving erger
Gisteren om 16:43   Video Afghaanse journaliste interviewt lid van taliban live in tv-…
Gisteren om 13:47   Video Mensenrechtenactivist Malala Yousafzai: ‘Diep bezorgd o…

CULTUUR EN MEDIA

Vandaag om 11:22  Lotte Stevens wordt de nieuwe Mega Mindy
Gisteren om 19:56  Bruno De Groote verlaat dEUS na beroerte, Mauro Pawlowski de…
Gisteren om 15:34   Foto Fotoreeks ‘Miami Playa’ | Sevilla, Andalusië

BIZ

Gisteren om 14:58   Spacerace brengt Bezos van de ruimte naar de rechtszaal
Gisteren om 14:24  Colruyt gaat opnieuw wijnproevertjes aanbieden

SPORT

Vandaag om 08:30  Belgische paralympiërs vertrokken naar Tokio: ‘Ik wil vooral geen…
Gisteren om 21:47  Poolse Maria Andrejczyk veilt olympische medaille voor hartoper…
Gisteren om 17:40  Fabio Jakobsen snelste in vierde rit Vuelta

LIFE & STYLE

Vandaag om 09:00   Charlotte Beaude: ‘Mijn grootmoeder leent me graag haar gard…

Lees de volledige
krant !

De podcasts van De Standaard

Blokkeren de Brusselse
vaccinweigeraars de weg
naar de vrijheid?

Hoe de taliban de hele
wereld op snelheid hebben
gepakt

Zonder muziek is Rihanna
pas echt rijk geworden

STANDAARD.BE

Nieuws

Krant

Avond

Archief

Proef van onze
journalistiek

Privacy voorkeuren
beheren

Audiokrant

MIJN ACCOUNT

Neem abonnement

Beheer abonnement

Registreer

Beheer registratie

CONTACT

Klantenservice

Redactie

Adverteren

Solliciteren

Bereikbaarheid

INFORMATIE

Aanbod De Standaard

Veelgestelde vragen

Gebruiksvoorwaarden

Privacy

Cookiebeleid

Charter online
publicaties

VOLG ONS

 DS Nieuws

 DS Krant

 DS Podcast

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Linkedin

 Nieuwsbrieven

MEER

Standaard shop

Jobs

Freelance jobs

Immo

Overlijdens

Kortingscodes

Partnersites

De Standaard als startpagina 

De Standaard is aangesloten bij de Raad voor de journalistiek.

 Meest recent Corona Binnenland Buitenland Opinie Economie Cultuur Meer ▼

KRANT  AVOND  WEEKBLAD  MAGAZINE  LETTEREN  MIJN DS Webshop  | Klantendienst   Nella Vi l la  

 


