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M
eat the Truth kreeg vooral in eigen
kring de handen op elkaar. De vee- en
vleesindustrie zette al snel kant-
tekeningen bij de film. Marianne

Thieme probeert volgens velen een graantje
mee te pikken van de heersende milieuhype en
houdt onwetende consumenten en burgers een
verdraaid beeld van de werkelijkheid voor. 

Waar de vleesindustrie overigens verstek
liet gaan, zat de Nederlandse Melkveehouders
Vakbond (NMV) direct al als een bok op de
haverkist bij het uitkomen van de film. De
NMV was met flyers aanwezig op de première
in Tuschinski, waarin andere feiten over de
melkveehouderij te lezen stonden. ‘Koeien zor-

gen weliswaar voor CO2-uitstoot, maar leggen
door het grazen op het grasland en het eten van
maïs méér CO2 vast’, aldus de NMV, die
Thieme als eerste beschuldigde van het ver-
draaien van de feiten.

Vertekend
Voorzitter Aalt Dijkhuizen van Wagenin-

gen UR deed onlangs ook een duit in het zak-
je. Hij stelt dat Thieme een vertekend beeld
geeft van de oorzaken van het klimaatprobleem.
‘De CO2-uitstoot door de veehouderij is klei-
ner dan zij wil doen geloven’, schreef
Dijkhuizen in een notitie aan Tweede Kamer-
lid Annie Schreijer van het CDA. Zij had de

universiteit om een reactie gevraagd op de
cijfers die Thieme in haar film noemt.
Dijkhuizen tornt overigens niet aan de cijfers
(achttien procent van de uitstoot van broeikas-
gassen komt voor rekening van de veehouderij,
negen procent door CO2 en negen procent
door methaan en lachgas), maar zegt dat deze
niet gelden voor de Nederlandse situatie. ‘Het
probleem speelt met name in de Derde
Wereld.’

Nederland hoeft dan ook niet minder vlees
te gaan eten om het klimaatprobleem een halt
toe te roepen. De Nederlanders hebben van
zichzelf al een matige vleesconsumptie ten
opzichte van andere bevolkingsgroepen, zoals
Amerikanen, en de consumptie neemt al jaren
niet toe. Stoppen met vlees eten is daarnaast
ook niet dé oplossing, zo werd onlangs gecon-
cludeerd op een discussieavond over de con-
sumptie van dierlijke eiwitten, nu én in de
toekomst, die gehouden werd door Schuttelaar
& Partners in Den Haag.

Utopie
Dat vlees- en zuivelconsumptie wereldwijd

bijdraagt aan het klimaatprobleem is een feit,
stelde directeur-generaal Annemie Burger van
het ministerie van Landbouw tijdens die dis-
cussie. Het is volgens haar echter een utopie te
denken dat stoppen met vlees eten en melk
drinken het klimaatprobleem zou oplossen. Zij
ziet ook geen rol voor de overheid weggelegd
om burgers voor te schrijven, bepaalde duurza-
mere vleessoorten, zoals kip, te verkiezen
boven bijvoorbeeld rundvlees. 

‘Wij realiseren ons dat wij in deze
postzegel die Nederland heet, geen leidende rol
kunnen spelen. Wij zijn wél voor een
duurzame veehouderij met respect voor mens,
dier en milieu’, aldus Burger. Het is volgens
haar beter consumenten door campagnes
bewust te maken van wat zij eten. ‘Con-

Klimaatneutraal, CO2, opwarming van de aarde, broeikaseffect. Tot voor kort allemaal

woorden die in verband werden gebracht met industrie, auto’s, vliegtuigen en andere

vervoermiddelen. Inmiddels is vleesconsumptie daar bij gekomen. De film Meat the Truth

van Marianne Thieme heeft vlees op de kaart gezet in de klimaatdiscussie. Maar hoe

terecht is dat?

Vleesconsumptie krijgt de zwartepiet in klimaatdiscussie

Minder vlees
helpt niet echt

Marianne Thieme vindt rijden in een Hummer milieuvriendelijker dan het eten van kip.
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sumenten zijn primair verantwoordelijk voor
hun eigen keuzes, wij gaan ze niet opleggen wat
ze wel en niet moeten eten. Wij kunnen ze
echter wel de tools geven voor hun uitein-
delijke keuze. Onze kennis kunnen we
gebruiken om burgers te wijzen op de gevolgen
van hun keuzes. De industrie moet daarnaast
zelf komen met innovaties om duurzamer te
produceren’, meent ze. 

Manager markt en netwerken, Gé Backus
van het Landbouw Economisch Instituut (LEI)
denkt ook niet dat consumenten gedwongen
moeten worden om minder vlees te eten, of
minder van een bepaalde soort. Wel vindt ook
hij dat consumenten gewezen kunnen worden
op de diverse gevolgen van hun keuzes. ‘De
productie van een kilo kip is vele malen minder
schadelijk voor het milieu dan de productie van
een kilo rundvlees. Rundvlees vraag per kilo
veertig keer zoveel grondgebruik als graan. Kip
slechts 2,5 keer zoveel.’ Mensen in welvaarts-
landen hebben echter sterke associaties met
vlees en zodra de welvaart toeneemt, willen ze
er meer van. Wereldwijde daling van de
vleesconsumptie is dan ook geen reëel toekom-
stbeeld, meent Backus. 

Hij is daarnaast van mening dat Nederland
te klein is om verschil uit te maken, zeker als je
kijkt naar de verwachte toename van de
vleesconsumptie in Zuid-Oost Azië, in de
komende decennia. ‘Wij moeten niet een te
grote broek aantrekken.’

Nuancering
Paul Jansen, directeur public affairs agri van

Vion, schaart zich wat dit betreft achter Bur-
ger en Backus. De voortdurende vegalobby van
organisaties als Wakker Dier en de Partij voor
de Dieren ten spijt, als Nederlanders zouden
stoppen met vlees eten, is het wat het klimaat
betreft slechts een druppel op de gloeiende
plaat. Ook hij wijst op de toenemende
vleesconsumptie in China en de rest van Zuid-
Oost Azië. ‘CO2-uitstoot stopt niet bij de grens
van China.’ 

Jansen nuanceert eveneens de in Thieme’s
film gepresenteerde cijfers. ‘Het aandeel van de
vleesconsumptie in de totale CO2-uitstoot is
slechts vier procent en Nederland draagt daar-
van slechts zeven procent bij.’ De rest van de
achttien procent komt voor rekening van
andere voedingsmiddelen dan pure vleespro-
ductie. Door consumenten uitsluitend te wijzen
op het eten van vlees, houd je ze een worst
voor, vindt hij.

‘Minder vlees eten zet geen zoden aan de
dijk en als je al het matigen van de consumptie
overweegt, zou je de hele voedingsmiddelenin-
dustrie erbij moeten nemen en per categorie
moeten uitrekenen wat het aandeel is in de
CO2-uitstoot.’ Pas dan krijg je volgens hem een
eerlijk beeld.

Jansen ziet niets in de lobby om minder
vlees te gaan eten. Wél ziet hij wat in de
oproep om voedingsmiddelen duurzamer te
gaan produceren. ‘Er moet efficiënter gebruik

gemaakt worden van de hulpmiddelen. Zo valt
bijvoorbeeld grote winst te behalen in de pro-
ductie van veevoer, bemesting en duurzamere
vergisting. Daarnaast zal de retail ook een
steentje moeten bijdragen, bijvoorbeeld door
maatregelen te nemen om het energieverbruik
in de koelketen te verminderen.’ 

Vion is al enige tijd bezig met het ver-
duurzamen van de productie, zegt Jansen. ‘Wij
halen de doelstelling van het kabinet om jaar-
lijks twee procent meer energie te besparen
ruimschoots en onlangs hebben wij onze

biodieselfabriek Ecoson in gebruik genomen.’
Emeritus hoogleraar Jan Goudriaan van de

Wageningen Universiteit schaarde zich enkele
weken geleden achter de sceptici over Meat the
Truth. In een opinieartikel in Trouw liep hij
een aantal misleidende beweringen na. Zoals de
bewering dat koeien, schapen en geiten schan-
dalig veel grond opofferen. ‘Het grootste deel
van de begraasde gebieden in de wereld is
echter onbruikbaar voor akkerbouw’, stelt
Goudriaan. ‘Gelukkig dus dat we gebruik kun-
nen maken van het vermogen van de dieren om
het slecht verteerbare gras om te zetten in hoog-
waardig eitwitrijk vlees en melk.’ 

Daarnaast wijst hij erop dat de methaan-
concentratie in de atmosfeer sinds 2000 hele-
maal niet meer stijgt. ‘Voor zover het methaan
en lachgas betreft, is het dus echt niet nodig om
bezorgd te zijn over de rol van de veeteeltsec-
tor.’

Postzegel
Goudriaan betwijfelt verder of de Neder-

landse vleesconsumptie debet is aan de ont-
bossing van regenwouden. ‘Niet alleen wordt
er immers ontbost voor de productie van soja,
maar ook voor de bouw, meubilair, ethanol
voor autobrandstof, palmolie voor ‘groene’
energie en de landhonger van een sterk
groeiende bevolking’, stelt hij.

Al met al is het veel te kort door de bocht
om te stellen dat het minderen van de vleescon-
sumptie het klimaatprobleem kan oplossen.
Zeker niet in deze postzegel die Nederland
heet. ■

kijk ook eens op www.meatandmeal.nl

De stelling

Op onze website stond afgelopen weken een stelling over de film Meat the Truth. 
De stelling luidde: ‘De klimaatfilm van Marianne Thieme ‘Meat the Truth’ is niets anders
dan een nieuwe poging de vleessector kapot te maken. Verbieden die hap’. 
Hieronder de uitslag:

Kijk op www.meatandmeal.nl voor onze nieuwe stelling en stem mee.

14% Inderdaad. Hoe kan het toch dat 
iemand ongestraft wegkomt 
met het onophoudelijk belasteren 
van de vee- en vleesindustrie?

Helemaal niet. Zij stelt alleen 
een milieuprobleem aan de kaak 
dat nog door niemand anders 
is opgemerkt. Prima toch?
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       18%

59%

Kunnen we eindelijk eens 
ophouden over Marianne Thieme?

Ik maak me er geen seconde druk 
over. De gewone man laat zich zijn 
karbonaadje niet ontzeggen en zal 
deze film ook zeker niet bekijken.
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