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’Misbruik vlees niet om
populistisch te scoren’

OPINIE Drie branchevoorzitters vleesindustrie

Politiek journalisten worden mo-
menteel veel bevraagd om te ver-
tellen hoe deze formatie gaat aflo-

pen. Om orde in de chaos te scheppen
hebben we ten minste twee handvaten.

De eerste is de informatie die we van
onze bronnen binnenhalen over wat
zich binnenskamers afspeelt. Lastig
hierbij is dat de luiken met enige regel-
maat potdicht gaan, uit angst dat het
delicate onderhandelingsproces van de
rails loopt. 

Het tweede handvat is de geschiede-
nis. Het is immers niet voor het eerst
dat een formatie moeizaam verloopt.
Iedere politiek liefhebber kent de histo-
rie van het tweede kabinet-Den Uyl, dat
nooit kwam. 

Het huidige Rutte-III trad aan na
historisch lang overleggen, bovendien
pas na twee mislukte pogingen met GL. 

Rutte-II ging in 2012 dan weer heel
snel, maar daar waren niet alle hoofd-
rolspelers achteraf even blij mee. VVD-
voorman Mark Rutte ging akkoord met
een grote nivelleringsoperatie. Het
verloochenen van zijn principes zette
zijn partij in de fik. 

Grotere schade door Rutte-II liep de
PvdA op. Die partij had weliswaar heel
wat binnengehaald, maar de achterban
was drukker met het kastijden van de
partijtop om datgene wat ze aan de VVD
had prijsgegeven. Het kostte PvdA-
leider Diederik Samsom de kop en een
enorme verkiezingsnederlaag volgde. 

Balkenende-IV ontstond uit een ver-
bond van de twee grootste kemphanen
uit de campagne: CDA’er Jan Peter

Balkenende en PvdA’er Wouter Bos. Het
werd een vechtkabinet dat weinig voor
elkaar kreeg, ten val kwam en beide
leiders van het politieke toneel dreef.

En dan waren er in de recente ge-
schiedenis nog Balkenende-I en Rutte-I
met een samenwerking met de jonge
partijen LPF respectievelijk PVV, die
instabiel bleken.

Kunnen we uit het verleden een voor-
zichtige conclusie trekken die van toe-
passing kan zijn op de huidige forma-
tie?

Dat haastige spoed zelden goed is,
wellicht. Die waarschuwing is na zes
maanden praten nu in ieder geval ter
harte genomen. 

Dan het bouwen van een coalitie met
een grote, nieuwe winnaar. Ook niet
echt lekker gegaan. 

En D66-leider Sigrid Kaag kan dan
wel minzaam doen over het belang van
goede onderlinge verhoudingen in de
politiek, de ervaring leert dat de kans
klein is dat een coalitie die gestoeld is
op wantrouwen goed afloopt.

In de VVD-fractie zijn ze inmiddels zo
boos op D66 dat er deze week werd
geopperd dat een minderheidskabinet
ook gevormd kan worden uit VVD, CDA,
PvdA en GL. Dan staat D66 dus buiten-
spel.

Maar welke coalitie zonder meerder-
heid er ook aantreedt, zo waarschuwde
informateur Johan Remkes woensdag,
de geschiedenis leert dat minderheids-
kabinetten weinig succesvol zijn. 

Onze bronnen, de recente parlemen-
taire historie én de informateur doen
mij dus weinig goeds voorspellen.

Voorspellen

Zelfs buitensluiting
D66 wordt geopperd

Sinds jaar en dag serveert
KLM vleeswaren aan
boord, zoals hier in de
zestiger jaren. 
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Een intern idee bij KLM om vlees en vis te
weren van het menu in de economy class,

is de vleesindustrie in het verkeerde
keelgat geschoten. Drie branchevoorzit-
ters vinden dat KLM probeert ’een platte
bezuiniging een groen verfje te geven’ en

’de ecologische plank volledig misslaat’.

KLM kwam deze
week in het
nieuws met het
idee om geen vlees
meer te serveren

aan boord. Natuurlijk mag
de luchtvaartmaatschappij
haar serviceniveau zo ver
uithollen als zij dat zelf wil.
Maar de redenen die KLM
voor deze bezuinigingsope-
ratie opgeeft, zijn volksver-
lakkerij.

Als eerste probeert KLM
het over de populistische
boeg te gooien. Er zou een
maatschappelijke trend
naar meer vleesloze maal-
tijden zijn.

De feiten wijzen echter in
een andere richting: recent
onderzoek laat zien dat 95%
van de Nederlandse bevol-
king vier keer per week of
vaker vlees eet. En de vlees-
consumptie per persoon
neemt nog steeds elk
jaar een beetje toe.

Vervolgens
probeert KLM
het idee te ver-
kopen onder
het mom van
vergroening.
Minder vlees
eten zou duur-
zamer zijn, vol-
gens de
KLM.
Al-

weer onjuist. De ecologi-
sche voetafdruk van vlees is
zeer gering: de CO2 en me-
thaan die kippen, varkens
en koeien uitstoten, zijn na-
melijk afkomstig uit de
planten die zij eten. En
planten halen de CO2 weer
uit de lucht. Dit heet de
‘korte koolstofcyclus’ en die
is CO2-neutraal. 

Begrazing
Recent Canadees
onderzoek van de

University of Al-
berta toont
zelfs aan dat
weilanden die
door vee be-
graasd worden,

meer koolstof op-
slaan dan de dieren

er vanaf eten.
Begra-

zing door vee verlaagt zo
per saldo de broeikasgassen
in de atmosfeer.

Dat de KLM een giganti-
sche ecologische voetaf-
druk heeft, komt doordat ze
fossiele brandstoffen zoals
kerosine verbrandt naar
CO2. Dat heet de ‘lange kool-
stofcyclus en díe zorgt nu
juist voor de opwarming
van de aarde.

Als de KLM haar eco-
logische voetafdruk

serieus zou wil-
len verlagen,
zou ze om te
beginnen een
aantal van de

acht vluchten
per dag naar

Londen, Parijs of
Berlijn kunnen

schrappen. Al die steden
zijn vanuit Amsterdam na-
melijk ook prima met de
trein bereikbaar.

Groen verfje
Onze conclusie? De KLM

probeert een platte bezuini-
ging een groen verfje te ge-
ven. En slaat daarbij de eco-
logische plank volledig mis. 

De klant van KLM is de
dupe - althans in de econo-
my class. De luxe business-
class-reiziger mag nog wel
kiezen of hij wel of geen
stukje vlees bij zijn maaltijd
wil. Voor die reiziger wil
KLM zelfs extra investeren
in biologisch keurmerk-
vlees.

De KLM mag wat ons be-
treft Nederlands kwaliteits-
vlees als keuzemogelijkheid
aan al haar klanten aanbie-
den.
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