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De supermarktbezoeker is zich hoogst-

waarschijnlijk nog amper bewust van de

herkomst van zijn stukje vlees, dat daar in

gekoelde rekken vacuüm verpakt smakelijk

ligt te wezen. Vermoedelijk denkt hij of zij

evenmin kritisch na over de herkomst

ervan. Toch is de moderne mens uitermate

afhankelijk van het dier. Deze afhankelijk-

heid wordt flink onderschat. De oorzaak

ligt voor de hand. In onze verstedelijkte

maatschappij komen wij nog nauwelijks in

aanraking met hoevedieren. Het contact

van de modale man/vrouw met een koe,

een varken, een schaap of een kip situeert

zich in de koeling van een supermarkt. Een

kip opeten die in de tuin heeft gescharreld,

is voor velen not done. En het is een

populaire boutade dat kinderen nauwelijks

nog een relatie leggen tussen koeien en

melk uit kartonnen brikken. Indien wij

toevallig toch een rund tegen het lijf lopen,

dan blijkt dit er eentje van het type

‘bodybuilder’ of een wandelende uier,

dieren die in niets meer lijken op het

sierlijke vee van weleer. En het merendeel

van de slachtkippen bevindt zich op het

einde van hun leven in dezelfde situatie als

een zesjarig kind dat meer dan 130 kg

weegt! Hoog tijd dus voor enkele reflecties.

STRAKS ZIJN ALLE BOEREN WEG EN WER-

KEN ER STEEDS MINDER MENSEN BUITEN2

Mensen hebben de verantwoordelijkheid

zowel voor het leven als voor de dood van

dieren aan ‘specialisten’ doorgegeven.

Tegelijk werd het houden en het slachten

van dieren aan talrijke regels onderworpen.

Leven en dood van het dier worden zo

verstopt en het vlees, dat in de waren-

huizen wordt verkocht, refereert haast in

niets meer aan de dierlijke oorsprong. De

winkel van de slager – tenminste als wij dat

beroep nog als dusdanig mogen aan-

duiden – is daar een mooie illustratie van.

Vroeger bestond de decoratie er bijna

uitsluitend uit dieren, vaak stukken poot of

een smakelijk verse varkenskop. Nu zie je

enkel nog illustraties van prachtig bereide

schotels of gezellige barbecues, waar niets

nog aan de herkenbare anatomie van het

oorspronkelijke dier herinnert. Onze

voorstelling van het platteland en het

boerenbedrijf wordt zo volledig gedicteerd

vanuit onze eigen leefwereld. Deze

verbeelding zegt soms meer over de

(voor)stad en haar opvattingen en gevoelig-

heden dan over het platteland zelf. De

reductie van het boerenbedrijf tot een

idyllische hoeve, wat scharrelend vee en de

modernste en grootste landbouw-

machines vormt een perfecte illustratie

van de diepe kloof tussen de modale

consument en de hedendaagse bio-

industrie. In dit traditionele beeld van het

landelijke leven speelt het kleine, gemengde

landbouwbedrijf, waarbij akkerbouw en

LEKKER DIER!?
ZE ZIJN WAT WIJ ETEN

Het dier in de wei, in de stad, uit de fabriek

Dieren werken voor mensen. Mensen eten dieren. Dieren ontspannen

mensen. Mensen maken dieren. Hoe ging de mens omstreeks 1900 met

hoevedieren om? En nu? Dit zijn de vragen die de bezoeker dit jaar in het

Openluchtmuseum Bokrijk aan het nadenken moeten zetten. Het hoeve-

dier heeft steeds een belangrijke rol in het landelijke leven gespeeld.

Paarden en runderen fungeerden als lastdieren. Runderen en geiten wer-

den gehouden voor melk. Schapen verschaften wol. Indien het dier niet

‘werkte’, werd het opgegeten … Om arbeid en productie te verbeteren,

werden dieren gemaakt. In de loop der eeuwen hebben wij niet enkel

dieren gedomesticeerd, maar ook rassen via teelt en selectie gecreëerd.

De vooruitgang lijkt op dit ogenblik niet steeds een zegen. ”Lekker dier!?”:

een project over hoevedieren, met hoevedieren en verrassend actueel.

[ Robert Nouwen1 ]

Thuis een varken slachten mag al lang niet meer (Foto Openluchtmuseum Bokrijk)



veeteelt in belangrijke mate gericht zijn op zelfvoorziening met

een stukje marktverkoop, nog een centrale rol. Met alle mis-

vattingen van dien…

Vee was vroeger niet louter een doel op zich, maar vooral een

middel in de bedrijfsvoering. Tegen het laatste kwart van de 19e

eeuw hadden de meeste boeren in Limburg twee tot vijf stuks vee.

Een heiboer was al een gelukkig man met één koe, enkele varkens

en wat kippen. Gemiddeld had een boer op een winning van vijf

hectaren niet meer dan één paard, enkele runderen, drie à vier

varkens en een kudde schapen. Op gemengde bedrijven werd het

vee vaak op stal gehouden omwille van de mest. In sommige

streken, zoals de Kempen, bleef dit systeem nog lang bewaard. In

van nature vruchtbare regio’s zoals Haspengouw hadden de

landbouwers veel minder nood aan stalmest. De dieren verhuisden

daarom tijdens het voorjaar naar de weiden.Voor runderen leverde

dit geen problemen op. Geiten werden aan kettingen getuierd3 op

de gemene gronden. De schaapherder trok met zijn kudde van

weide tot weide.

Niet alleen waren dieren belangrijke producenten van voedsel en

producten allerhande. Het hoevedier is doorheen de geschiedenis

ook onmisbaar gebleken voor allerhande taken: ploegen, eggen,

vervoeren, enz. Kleinere boeren gebruikten runderen voor het

bewerken van het land of als trekdier van landbouwvoertuigen.

Vlaanderens trots, het imposante Brabantse trekpaard, werd

speciaal gefokt om de zwaarste taken zonder verpinken uit te

voeren. Voor veel boeren was dit prachtige dier echter een te

zware investering. Maar alles had een prijs. Je kan niet tegelijk

werken en goed produceren. In de voormiddag ploegen met de

koe betekende die dag vijf liter melk minder.

In de 19e eeuw en vroeger waren sommige bedrijven ook meer

gespecialiseerd in akkerbouw, andere meer in veeteelt.

Specialisatie in akkerbouw werd onder meer mogelijk gemaakt

door de beschikbaarheid van stads- en kunstmest, de vervanging

van dierlijke trekkracht door mechanische en de selectie van teelten

en gewassen. De opkomst van kunstmest maakte het mogelijk om

de heide vruchtbaar te maken zonder schapen. Grote delen van de

heide werden in akkerland omgezet. De opkomst van plattelands-

industrieën zoals maalderijen, jeneverstokerijen, suikerbiet-

raffinaderijen en brouwerijen, creëerde voor de veehouderij nieuwe

kansen. Hun afval, zoals pulp en draf, kon als krachtvoer worden

gebruikt. Zo diende de mogelijkheid zich aan om vee vet te

mesten buiten het klassieke bedrijf om. Op het einde van de 19e

eeuw doet er zich een verschuiving naar gespecialiseerde

veeteeltbedrijven voor. Die ontwikkeling heeft zich bijzonder snel

verder gezet. Nu worden dieren op stal gehouden om het ‘productie-

proces’ te controleren en te sturen. Maar samen met de industriële

veeteelt ontstonden melkplassen, vleesbergen, mestoverschotten,

dioxinekippen, gekke koeien, …, en op tijd en stond een stevige crisis.

VLEES EN MELK VAN GEKLOONDE KOEIEN

WELDRA IN DE WINKEL

Tijdens de 19e eeuw nam het gemiddelde lichaamsgewicht van

rundvee met circa 16 % toe. Om de vleesmassa te vergroten,

werden vanaf 1845 de inheemse runderrassen met geïmporteerde

Durhamstieren gekruist.Via kruisingen werden die Engelse runderen

geacht de Belgische veestapel gevoelig te verbeteren. Het

gesubsidieerde fokprogramma met de Durhamstieren werd tot ca.

1890 volgehouden, maar de resultaten bleken niet naar wens. De

traditionele veeteelt moest inmiddels geleidelijk aan plaats

ruimen voor een echte industriële activiteit met ‘gespecialiseerde’

dieren. Zo veel mogelijk melk, zo veel mogelijk vlees!

Dubbeldoelrassen werden herleid tot enkeldoelrassen: melkvee of

slachtvee. Het voorbeeld bij uitstek hiervan is het witblauwras van

België dat teruggaat op het lokale landvee, in het bijzonder het

witblauwras van de Condroz dat op het einde van de 19e eeuw

tussen Samber en Maas werd gefokt. Dit van oorsprong dubbel-

doelras, dat een behoorlijke vleesproductie aan een middelmatige

melkproductie paarde, werd sedert de jaren vijftig, na de introductie

van de kunstmatige inseminatie, vooral op vlees geselecteerd. Met

als gevolg dat dit ras voor meer dan 80 % is uitgegroeid tot een

zuiver vleesras. Dergelijke tussenkomst bleef niet zonder

gevolgen. De ontwikkeling bij de runderen van dubbeldoel tot

dikbil leidde onder meer tot moeilijke bevallingen. Tot de jaren

1960 maakte men hierbij vaak gebruik van kalfmachines. Voor

ongeveer 80 % van de geboorten van het Belgische witblauwras is

een keizersnede noodzakelijk. Deze moeilijke geboorten treden
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Lekker Dier!? Ze zijn wat we eten

Het Brabantse werkpaard was de trots van elke boer die dit kostbare dier kon
betalen (Foto Belgische Boerenbond)

In de voormiddag werken met de koe betekent die dag vijf liter minder melk
(Foto Openluchtmuseum Bokrijk)
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systematisch op bij de teelt die gericht is op de vleesproductie en

hebben geleid tot 100 % keizersneden op dit ogenblik. Vermits de

waarde van een dikbilkalf twee- tot driemaal hoger ligt dan die van

een gewoon kalf, worden deze keizersneden op commerciële

gronden verantwoord. Bij het dubbeldoeltype van het Belgische

witblauwras ligt het aantal keizersneden op 17 %. Bij het rode ras

of West-Vlaamse ras, dat zich ook van een dubbeldoel naar een

enkeldoelras ontwikkelde, stelt deze problematiek zich minder.

Onder impuls van de bio-industrie deed men in de loop van de 20e

eeuw meer en meer een beroep op hybriden, dieren die uit

kruisingen van twee of meer verschillende rassen zijn ontstaan. Bij

de fok van varkens wordt nauwelijks nog gebruik gemaakt van

raszuivere dieren. Op de eerste plaats wordt gelet op hun specifieke

kwaliteiten, waardoor de dieren economisch rendabel zijn. De

fokberen Maximus en Extremus bijvoorbeeld, die op het KI-station4

voor varkens in Heers de dienst uitmaken, beschikken over een

bijzondere capaciteit om vlees te vormen.5 In de runder- en

varkensteelt wordt op dit ogenblik vooral gewerkt met streng

geselecteerde fokdieren. De mannelijke dieren zijn gespecialiseerde

spermaleveranciers. De, inmiddels gepensioneerde, dekstier Sunny

Boy – what’s in a name? – heeft miljoenen nakomelingen overal ter

wereld rondlopen.

Klonen van dieren gaat nog een stap verder. Klonen betekent dat

men genetisch identieke kopieën van welbepaalde dieren maakt

zonder dat hier nog enige biologische actie voor nodig is. De

Amerikanen kunnen volgens recente berichtgeving vermoedelijk

al in 2004 vlees en melk van gekloonde dieren kopen.6 Indien de

techniek verder wordt ontwikkeld, zal de veestapel spoedig enkel

nog bestaan uit gekloonde exemplaren van topdieren.

VAN BOERENERF TOT BIO-INDUSTRIE

Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de producenten.

De economische wetmatigheden leidden tot de geleidelijke

introductie van industriële principes in de landbouw en de

veeteelt. Nemen wij de kippenkweek even tot voorbeeld. Kip was

traditioneel een bijproduct. Op de markt echter vormden eieren

een interessante bron van inkomsten en was kip één van de

duurste vleessoorten. Erg verwonderlijk is dit niet. Kippen hebben

nood aan erg eiwitrijk voedsel. Een gespecialiseerd kippenfokker

moest daarom in ieder geval bijvoederen: erwten, bonen,

boekweit en afgeroomde melk. Dit was ook het voedsel van de

mens en het hoeft dus geen betoog dat dit erg dure dieren-

voeding was. In het midden van de 19e eeuw bestonden in de

streek tussen Dendermonde en Mechelen niettemin familiale

bedrijven die zich bezighielden met het mesten van slachtkuikens

voor de lokale en Brusselse markten. In de chique Brusselse

restaurants, waar de Franse keuken erg in trek was, serveerde men

omstreeks 1860 poularde de Bruxelles.

Vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw onderging de pluimvee-

sector ingrijpende veranderingen. De landbouwcrisis van 1880

dwong de boer immers zich te heroriënteren. Veeteelt en zuivel

bleken sterk groeiende sectoren. In de regio Mechelen-Puurs-

Dendermonde, waar de hoenderteelt zich ontwikkelde, werd op

grote schaal rundvee in functie van de boterproductie gehouden.

De afgeroomde melk werd verwerkt in het kippenvoer. Hoe meer

melk voorhanden was, hoe meer hanen werden afgemest. Voor de

kippensector was het ondertussen ook mooi meegenomen dat

de menselijke consumptie van bonen en boekweit achteruitging.

Dierlijke eiwitten zijn immers lichter verteerbaar en alsmaar meer

mensen konden zich deze veroorloven. Laat ons bij dit alles echter

niet vergeten dat het genot van een sappige kippenbout pure luxe

bleef! Steeds meer boeren schakelden over naar een marktgerichte

productie van eieren en kippenvlees en richtten kleine bedrijfjes

met zowat 300 kippen op. Omstreeks 1900 werden er in Brussel

jaarlijks één miljoen slachtkippen verhandeld. Tegelijk zien wij een

groeiende export naar Frankrijk en Duitsland. Dit was ook de

periode dat het Mechels hoen als vleeskip een groot succes kende.

In de loop van de 20e eeuw zal de marktgerichte kippenkweek en

eiproductie zich verder ontwikkelen. Aanvankelijk selecteerden

fokkers niet enkel op de intrinsieke kwaliteiten van een hoen, maar

ook op vorm, kleur, inpluiming, enz. Vandaag de dag zijn de

doelstellingen van de fokker op de eerste plaats utilitair en gericht

op een optimale vleesproductie enerzijds en een maximale

eiproductie anderzijds. Beide doelstellingen zijn echter moeilijk te

verenigen in één en hetzelfde dier, zodat er verdere specialisatie

groeide. Kip bleef tijdens het interbellum in ieder geval enkel voor

De billeman, de trots van de Belgische vleesindustrie (naar: De Ark) Meisjes leerden al van jongs af aan melken (Foto Belgische Boerenbond)

LEVEND ERFGOED
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de rijke medemens weggelegd. In Ons kookboekje, dat door de

Belgische Boerinnenbond in 1927 voor het eerst werd uitgegeven,

komen kipgerechten slechts sporadisch voor en zij zijn nooit

dagelijkse kost.

Het democratiseringsproces van kip zet zich na de Tweede

Wereldoorlog definitief in. Het was het tijdperk dat de landbouw

een enorme metamorfose onderging en de veeteelt werd

omgevormd tot bio-industrie. De Amerikaanse en inlandse rassen

hebben in deze periode de concurrentieslag met de hybriden of

de bastaarden verloren. In hoofdzaak worden hybriden gefokt

omdat deze hoenders een grotere vitaliteit en weerstand tegen

ziekten zouden paren aan een grotere productiviteit. De exclusieve

scharrelkip wordt langzaam maar zeker een batterijkip. De sappige

vleeskip wordt stap-voor-stap het slachtkuiken dat bijna letterlijk

op ontploffen staat (en dat, volgens sommige berichten, dit in de

pot ook wel eens doet!). Deze ontwikkeling valt samen met een

geweldige schaalvergroting. In de jaren 1970 is de moderne

intensieve kippenindustrie een feit. Tussen 1955 en 1999 vertien-

voudigde de productie van kippenvlees van 32.000 ton tot

317.000 ton. Een beetje cynisch kan je opmerken dat de kip van

vandaag massaal leeft …én sterft.

De traditionele kippenren op de boerderij is inmiddels

grotendeels verdwenen, net als een groot aantal activiteiten. Het

romantische beeld van het melkende boerinnetje behoort

merkwaardig genoeg wel nog tot het collectieve geheugen. Zuivel

was traditioneel een familieaangelegenheid met in de hoofdrol de

vrouw. Melken, boterbereiding en kaasmaken vereisten een zekere

handigheid en kennis. Vanaf einde 19e eeuw zien we dan ook de

opkomst van melkcursussen, wedstrijden, demonstraties en

voordrachten. Op het einde van de 19e en aan het begin van de 20e

eeuw wordt het melken geautomatiseerd en verdwijnt de primaire

verwerking (opslag, distributie, zuivel) van de boerderij.

Melkmeisje wordt dan snel één van de vele verdwenen beroepen

in de landbouwsector, net zoals melkophalers, schapenhoeders,

schapenscheerders, ganzenhoeders, …

DE TROTS VAN DE HOBBYFOKKER

Wereldwijd bestaan er op dit ogenblik honderden rassen van

hoevedieren. Voor tal van de oude Vlaamse rassen betekende de

ontwikkeling van de bio-industrie een ramp. Zij konden de

concurrentie met de gespecialiseerde bastaarden niet aan. De

veeteler is omwille van economische redenen begrijpelijkerwijze

verplicht om in de eerste plaats oog te hebben voor de producti-

viteit van zijn dieren. Dat dit leidt tot het eventuele uitsterven van

oudere, oorspronkelijke rassen is niet direct zijn zorg. Het is onder

impuls van hobbykwekers dat een gedeelte van dit levend erfgoed

Lekker Dier!? Ze zijn wat we eten

Kleinschalige voorloper van het huidige industriële legbatterijsysteem voor kippen (Foto Belgische Boerenbond)
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nog in stand kan worden gehouden. Dankzij talrijke clubs van

liefhebbers, waaronder de Vereniging voor het Behoud van

Zeldzame Huisdierrassen (V.B.Z.H. Levend Erfgoed), kan een

belangrijk stuk van ons levend erfgoed in stand worden gehouden.

Deze clubs kennen een bloeiend verenigingsleven met allerhande

activiteiten zoals infoavonden, hokbezoeken en tentoonstellingen

van vee. Het houden van hoevedieren is op die wijze een belang-

rijk en vaak miskend stukje volkscultuur geworden. Maar dit is niet

alles. Daarnaast zijn dergelijke verenigingen van wezenlijk belang

voor het behoud van de genetische diversiteit van de huisdieren,

een opdracht die voor pluimvee uiteraard een stuk gemakkelijker

is dan voor paarden, schapen of rundvee. Men kan zich de vraag

stellen of ook hier geen taak is weggelegd voor onze dierentuinen.

De toekomst is niet erg rooskleurig. Een steeds verder verste-

delijkend platteland met steeds minder mogelijkheden tot natuur-

beleving, een steeds strengere regelgeving betreffende het

houden van vee, een brede waaier aan alternatieve ontspannings-

mogelijkheden, hanengekraai dat in een woonomgeving steeds

vaker als geluidshinder wordt ervaren en zelfs aangeklaagd voor

rechtbanken, het zijn slechts enkele facetten die een gezonde

toekomst hypothekeren. ■

1 Robert Nouwen is sedert 1998 als collectiebeheerder verbonden aan

het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk. In die hoedanigheid is hij

projectverantwoordelijke voor ‘Lekker dier!?’ in het Openluchtmuseum.

2 R. van de Kaa (gerenommeerd tuinarchitect) in het voorjaarsnummer

Seasons tuinen, 3 (2002) 1

3 Tuieren is een gewestelijke benaming voor het laten grazen van

stieren, kalveren en geiten aan een touw dat met een paaltje in de

grond bevestigd is. Op die manier is niet altijd een afscheiding

noodzakelijk of kan men plaatselijk laten begrazen.

4 Station voor Kunstmatige Inseminatie.

5 Jos Lacroix, KI-station voor varkens opent deuren in Heers, Het Belang

van Limburg, 24 februari 2003, p.16

6 Metro, 19 september 2002
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Het project ‘Lekker dier!?’ is tot stand gekomen in een samen-

werking tussen het Centrum voor Agrarische Geschiedenis te

Leuven, het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te

Gent en het Openluchtmuseum Bokrijk. Tal van kleinere

initiatieven hebben bovendien een ondersteunend programma

uitgewerkt, zodat zowel geografisch als chronologisch ‘Lekker

Dier!?’ in 2003 zichtbaar blijft.

In het Openluchtmuseum Bokrijk wordt een alomvattend

programma aangeboden waarbij de bezoeker op verschillende

niveaus met het ‘lekker dier’ wordt geconfronteerd: twee

tentoonstellingen, levende dieren verspreid in het museum,

activiteiten, evenementen, ... Voor jong en oud zal ‘Lekker

dier!?’ een unieke ervaring zijn.


