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‘Vlees eten is een schending
vandemensenrechten’

14. Wetenschapper-
filosoof
Stijn Bruers

SOFIE MULDERS

2014wordthet jaarwaarinugeenvlees of vis
meer eet. Tenminste, als het aanStijnBruers
ligt.Met eendoctoraat overdierenrechtenen
eenboekvoorhet bredepubliekwil hij de
wereld vegetarischmaken. ‘Diereneten
druist in tegenonzediepstemorele
overtuigingen.’

Zijn trui zegt alles.Het is er eenvan fleece, eronderdraagt
hij nethetzelfde exemplaar (deverwarming staat bewust 3
graden lager), enerkleeft een logoop: ‘SeaShepherd2005-
2006’.Dieorganisatie voert actie tegende jacht opwalvis-
senenzeehonden.MaarStijnBruers (32) strijdtniet alleen
opzee.Hij is ookwoordvoerder vanBiteBack, dedieren-
rechtenorganisatiediedriewekengeledennog schok-
kendeundercoverbeeldenvrijgafuit varkenshouderijen.
Bruers vecht al vijftien jaar voormens, dier ennatuur.

Inapril beëindigthij zijndoctoraat indemoraalfilosofie,
TheEthicalConsistencyofAnimalEquality, onder leiding
vanJohanBraeckman. “Mijndoctoraat is ontstaanvanuit
de vreemdevaststellingdat zoveel filosofenenacademici
nogvlees eten.Vanhenkun je tochverwachtendat ze rati-
oneelhandelenendat zemorele consistentiebelangrijk
vinden?Wel, rationeelmoet je zeggendatdiereneten
moreelniet consistent is.”
Vlees eten isdiscriminatie, zegtBruers. “Speciesisme

heetdat, naar analogie van racismeenseksisme.Alsdis-
criminerenopbasis van rasof geslachtnietmag, danmag
het ookniet opbasis van soort. Loutermens-zijn is geen
valabel argument.Wantwat is dat, eenmens?Net zoalsde
grenzen tussenblankenzwartniet eenduidig zijn –denk
aanmulatten–of tussenmanenvrouw–denkaan inter-
seksuelemensen–zijndegrenzen tussenmensendier
ookniet zoduidelijk, ookal denkt iedereendaar intuïtief
andersover.”

Demensenhet varkenhebbengemeenschappelijke
voorouders, betoogtBruers.Alle tussenvormenvandie
tweecategorieënhebbenooit bestaan.Er isnergens een
scherpegrens te trekken tussenwanneerdemenseen
mensgeworden is, enhet varkeneenvarken. “Het enige
wat je kunt zeggen, is dat die tussenvormenopditmoment
indeevolutie verdwenenzijn.Maardat is tocheenheel
arbitraire redenomdeenecategoriede toestemming te
gevendeandere categorie te kweken, te slachtenenop te
eten?”
Je zouhet speciesismekunnencounterendoor te zeg-

gendatmensenmeerverstandelijke vermogenshebben
dandieren.Eenmenskannaardemaanvliegen, eenvar-
kenkandatniet. Endankun jewel sprekenvan tweever-
schillende soorten.Maarookdat argumentgaatniet op,
zegtBruers. “Eenvarkenkandementale leeftijdhebben
vaneendriejarig kind, enkaneenvoudige computerspelle-
tjes spelen.Eengeestelijk gehandicaptemet eenmentale
leeftijd vanzesmaandenkandatniet.Allebeihebbenze
gevoelens, allebei kunnenzepijn ervaren,maardegenedie
indit gevalhetminste verstandelijke vermogensheeft,
behandelenweoneindig veel beterdanvarkens.Dat klopt
niet.”

Carl Lewis kan het wel

Maarmet een theoretische, academischepublicatiebereik
jeniet degrotemassa. Endus is erdat tweedeboekdatdit
jaaruitkomt, over eenvarkendatHarryheet. Schrijven
voorhetbredepubliek isnietnieuwvoorBruers. In2010
brachthij alHetdierendebacleuit,waarinhij 150drogre-
denenomvlees teblijvenetenweerlegt.Weproberener
nogdrie, tegenbeterweten in.
Eén. InAfrikakaneengeslachtekoenoodzakelijk zijn

omteoverleven. “Alsmensen inAfrikaniet aangoede
eiwitbronnenkomenomdatdeaardeerminder vrucht-
baar is danhier, danmoetenwij die aanhengeven.”Datde
Afrikanendanafhankelijk zijn vanonzegoodwill, daar ziet
Bruers geengraten in. “Ik vinddatminder ergdandat ze
afhankelijk zijn vandieren.Wij gevenvrijwillig voedsel-
hulp, dierengevenniet vrijwillighunvlees. Bovendienkun
je tocheen soort van ruilhandel opzetten?Wij gevenvoed-
sel, zij doenaanwetenschappelijk onderzoek, of geveneen

stukvanhunkennis encultuuraanons.”
Twee.Vroegeratenmensenookvleesomteoverleven.

“Waarschijnlijkhebbenweons levenook tedankenaan
vooroudersdievrouwenverkrachtten.En tochwordtdat
barbaarsgedragvandaagstrengbestraft. Bovendien:de
mensheeft geenvleesmeernodigomteoverleven.Plant-
aardigevoeding isperfect gezondvoorhet lichaam.Al
Gore,BillClinton,CarlLewiszijnveganisten.Zelfs topspor-
terskunnenduszondervlees, vis endierlijkeproducten.”
Drie.Als je geenvleesmeer eet,moet jebepaalde stoffen

vervangendoorpillen.Dat is vreemd. “VitaminenalsB12
zijn eenvoedingssupplement,maarvoormij is vleesdat
ook. Vleesheeft smaak, akkoord,maarvoordie smaakzijn
erwel schendingenvanrechtenmoetengebeuren.”

De mens, een meeloper

Blijft degrotevraag: als ergeenenkel rationeel argument is,
waaromdoenwehetdannog?Waaromkrimptonzemaag
ineenvaneen filmpjeoverhoeangorakonijnenworden
behandeld, enetenwe tochkonijnenbilmetkerst?
“Vegetariërs envleesetershebbendezelfdemorelewaar-
den:nietonnodigpijnveroorzaken,nietdiscrimineren,niet
willekeurig slachtoffersmaken.Maarverschillende facto-
renzorgenervoordat eenmenssomsdingendoetdie com-
pleet indruisen tegendiewaarden.Denkaanhetgehoor-
zaamheidsexperimentvanMilgram. (Eenexperimentuit
de jarenzestigwaaruitbleekdatmensenbereidzijneen
onschuldig iemandelektrischeschokken toe tedienenals
de leidersvanhetonderzoekdaaromvragen,SMU.)Wat
ookmeespeelt: als iedereen in jeomgevinghetnormaal
vindtdat je vleeseet, vind jehet zelf ooknormaal.”
Endankomtdeze straffe vergelijking: “Vleesetersdoen

hetzelfdeals denazi’s.Hetbotst zohardmetwaar je in
gelooft,maar jebeseft hetniet.Of jehandelt ernietnaar.
Deondertitel vanmijnnieuweboekzal zijn: ‘Hoewe
samenonzewaardenvan tafel vegen.’Wantdat iswatwe
doen: onzediepstemoreleovertuigingennaast onsneer-
leggenalswevlees eten.”
Bruers is eenactivist, datwist ual. Enactivistenhebben

hardewoordennodig.Maarookhoopenoptimisme. “Als
je kijkt naarhoemen indeMiddeleeuwenmetdierenom-
sprong, is er veel vooruitgang.Ooit zal demenszichafvra-
genhoehet ingodsnaammogelijk is datwij dierenhebben
gekweekt, geslacht engegeten.Daarben ik zeker van.”

Adil El Arbi, 1988,
Edegem

Bilall Fallah, 1986,
Vilvoorde

Studies Bilall en
Adil: audiovisuele
kunsten in Sint-
Lukas Hogeschool
Brussel (2010)

Regie en scenario
van kortfilm
Astaghfiro (2009-
2010), promotor
Patrice Toye

Regie en scenario
van kortfilm
Broeders (2011),
promotor
Michaël R. Roskam

Winnaar Beste
Studentenkortfilm
in Filmfestival
van Gent, winnaar
Wildcard van
het Vlaams Audio-
visueel Fonds

Regie en scenario
van Bergica, zes-
delige sketchreeks
voor Haptic &
ACHT TV (2012)

Regie en scenario
van Image, lang-
speelfilm van ‘a
team productions’
en Eyeworks (2013)

zijn filmLos regeldenenvervolgens eenmaking-of
vanzijn filmdraaiden.Ze leerdenNabil BenYadir
(LesBarons) kennenopcafé enookhij is henblij-
venvolgen.MichaelRoskamwasvroegerhun
leraar ennunoemenzehemhun ‘grotebroer’.Hij
is hunmentorgebleven.
DeopnamenvanBlackvindendeze zomer

plaats. InBrussel. Ze zijnmomenteel straatcastings
aanhetdoen.Daarvoorhebbenzeeeneigencas-
tingbureauopgericht,Hakuna.Zeplukkende jon-
gens echt vande straat. Franstaligen. “Want inde
Brusselsebendeswordt geenNederlandsgespro-
ken.Da’sniet cool.Danben je eenFlamouche”, legt
Adil uit. “Hetmoet authentiek zijn”, zegthij. “Fuck
yeah”, kraait Bilall.Authentiek.
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Advocaat
Dimitri
de Béco

Black Balloon:
Cléo Baele
en Sarah Bos

Politicus
Felix

De Clerck

Sopraan
Elise

Caluwaerts

Chef
Dennis

Broeckx

Schrijver
Frederik

Willem Daem

Game-
ontwikkelaar
Bart Decrem

Wielrenner
Jasper Stuyven

Ondernemer
Manuel Goossens

Actrice
Lize Feryn

Comedian
Soe Nsuki

Robotingenieur
Bram Vanderborght

Regisseurs-
scenaristen
Adil El Arbi
en Bilall Fallah

Wetenschapper-
filosoof
Stijn Bruers

BIO

" is doctor in de
wetenschappen
(theoretische na-
tuurkunde en eco-
logie, KU Leuven)

" is doctoraalonder-
zoeker moraal-
wetenschappen
(UGent)

" is als actievoerder
betrokken bij o.a.
Greenpeace, Bite
Back, WWF,

Natuurpunt, GAIA,
Vluchtelingenwerk

" schreef de boeken
Universele liefde.
Naar een ecologi-
sche, spirituele le-
venskunst (2007),
De odyssee van
medeleven. De
walvisstrijd en
mijn inzet voor
mens, dier en
natuur (2008) en
Het dierendebacle
(2010)

"Aan de filmschool
dweeptenAdil El Arbi
(l.) en Bilall Fallahmet
de films van Spike Lee,
Martin Scorsese en
Oliver Stone. ‘Voor ons
is dat de heilige drievul-
digheid’, zegt Bilall.
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‘Vlees eten botst zo hard

met waar je in gelooft,

maar je beseft het niet.

Of je handelt er niet naar’
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